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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Χρήστος Αποστολόπουλος,
Aντιπρόεδρος, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α. οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2017 της Εταιρείας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και
παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
β. η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη
θέση της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι, 30/04/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AK 038305

Β.Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Ξ 350622

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 519481
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ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2017 – 31.12.2017
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις
Πορεία Εργασιών - Σημαντικά Γεγονότα
Η Ελληνική Οικονομία το 2017
Το 2017 ήταν η χρονιά που σηματοδότησε την
επιστροφή στην ανάπτυξη ύστερα από την οριακή
πτώση του Α.Ε.Π. το 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία» ή το
«Ιατρικό Αθηνών») έχει συνταχθεί με βάση τις
διατάξεις των άρθρων 43α, 43ββ, 107α και 136 του Κ.Ν.
2190/1920, του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και του
άρθρου 2 της απόφασης 7/448/2007 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και
Ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2017. Πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει
μαζί, τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες το Ιατρικό
Αθηνών, άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο (στο εξής από
κοινού με την Εταιρία ο «Όμιλος» ή ο «Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών»).

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και η πρόοδος
στην εφαρμογή του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής, συνέβαλαν στην εμπέδωση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία με τη σειρά
της, συνέβαλλε στην ενίσχυση της δραστηριότητας του
πραγματικού τομέα της οικονομίας, σύμφωνα με την
πρόσφατη
«Επισκόπηση
του
Ελληνικού
Χρηματοπιστωτικού Συστήματος» της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας στηρίχτηκε
κυρίως
στο
δυναμισμό
της
βιομηχανικής
δραστηριότητας, στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών (κυρίως του τουρισμού και της
ναυτιλίας), και τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αγοράς
εργασίας μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της
σταθερής πτώσης του ποσοστού ανεργίας.

Στην
παρούσα
έκθεση
περιγράφονται
χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές
πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σημαντικά
γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της
χρήσης καθώς και η επίδρασή τους στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και στοχεύουν σε
μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του
επενδυτικού κοινού. Επίσης, γίνεται περιγραφή των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων του Όμιλου
και της Εταιρείας, παρατίθενται οι σημαντικές
συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας
και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών και των
προοπτικών για την επόμενη χρήση.

Όμως η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
υποστηρίχθηκε από την ανάλωση αποταμιευτικών
πόρων των νοικοκυριών, με το ποσοστό αποταμίευσης
να είναι έντονα αρνητικό. Οι αποταμιεύσεις στήριξαν
την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών σε όλη τη
διάρκεια της κρίσης, με το ποσοστό αποταμίευσης των
νοικοκυριών να είναι σε πτωτική πορεία από το 2010
και σε αρνητικό έδαφος από το 2012, καταγράφοντας
τη χαμηλότερη τιμή τους το 2016.
Η αγορά εργασίας βελτιώνεται με σταθερούς ρυθμούς
και η ανεργία υποχωρεί σταθερά, αν και παραμένει η
υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 2,3% το 2017 εξαιτίας κυρίως της
αύξησης των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων
χωρίς προσωπικό. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης
αποτελούν την πλειοψηφία των νέων προσλήψεων,
κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό
μερικής απασχόλησης. Παρά όμως την αποκλιμάκωση
του ποσοστού ανεργίας (21,8% το 2017 από 23,5% το
2016), τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και
ανεργίας των νέων παραμένουν υψηλά.

Τέλος, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για
έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές
και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2017, με την παράκληση όπως τις
εγκρίνετε και απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και
τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την
ανωτέρω χρήση. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Χρήσης, την Κατάσταση
Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων, καθώς και τις Σημειώσεις που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Ο πληθωρισμός βάσει του εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή, μετά την τριετή παραμονή του σε
αρνητικό έδαφος (2013 - 2015) και τη σταθεροποίησή
του το 2016, επανήλθε καταγράφοντας θετικό ετήσιο
ρυθμό (+1,1%) το 2017.
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Ο κλάδος Ιδιωτικής Υγείας το 2017
Η επιστροφή της Ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς
ανάπτυξης, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ένα
πραγματικό comeback του κλάδου ιδιωτικής Υγείας.
Εξέλιξη, που η Διοίκηση είχε προβλέψει πολύ πριν
αυτή αρχίζει να ξεδιπλώνεται.

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,

H συγκέντρωση στον κλάδο επιταχύνεται, καθώς έχουν
ωριμάσει οι διεργασίες για νέες επιχειρηματικές
συμφωνίες.

β) Την εξάμηνη ή τρίμηνη, κατ’ επιλογή του εκδότη,
περίοδο εκτοκισμού με επιτόκιο Euribor τριμήνου και
μείωση του περιθωρίου επιτοκίου σε 4% ετησίως,

Το ενδιαφέρον για τον κλάδο προκύπτει από το
γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον, τα περιθώρια κέρδους
των
εταιρειών
θα
αυξηθούν
καθώς
επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις με την ιδιωτική
ασφάλιση, επαναδιαπραγματεύονται οι σχέσεις με τον
ΕΟΠΥΥ στην κατεύθυνση αύξησης του προϋπολογισμού
για την μείωση των συνεπειών από το Clawback και το
Rebate, ενώ ο κλάδος αυξάνει την εξωστρέφειά του με
προσανατολισμό στον ιατρικό τουρισμό.

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

Ήδη από τις αρχές του 2017, και συγκεκριμένα τον
περασμένο Απρίλιο, η CVC Capital Partners έχει
εξαγοράσει το νοσοκομείο Metropolitan ενώ τον
Νοέμβριο του ίδιου έτους, συμφώνησε να αποκτήσει
από το Ιασώ το 97,2% του Ιασώ General, διαδικασία
που ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου τετραμήνου του
2018.

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.

Το θεραπευτήριο Υγεία και το Ερρίκος Ντυνάν
αποτελούν τις δυο μεγάλες κλινικές στις οποίες θα
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου είναι σταθερά προσηλωμένη
στην δεδηλωμένη και πάγια θέση της ότι, θα
πρωταγωνιστεί, θα πρωτοπορεί και θα αποτελέσει τον
ελληνικό πόλο σε αυτό το κύμα των συγχωνεύσεων και
των εξαγορών, στο χώρο της Υγείας.

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.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία το 2017
Συμβάλλοντας στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης
και των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου και
της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή
ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών
και λειτουργικών του αναγκών, στις 5/10/2017,
υπογράφηκε η σύμβαση τροποποίησης του από
12/7/2012,
προγράμματος
εκδόσεως
κοινού
Ομολογιακού Δανείου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό, η έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε
στις 20/7/2017, με μοναδικό θέμα την έγκριση για την
παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων στην από 12/7/2012
σύμβαση ομολογιακού δανείου, εξουσιοδότησε το
Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και
υπογραφή των ανωτέρω εξασφαλίσεων.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως αναφέρεται και
αναλυτικά στην σημείωση 29 των συνημμένων Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ο Όμιλος δεν
τηρούσε τους δανειακούς όρους που αναφέρονται
στην περίπτωση ε) ανωτέρω ως απόρροια της
υπογραφής της τροποποίησης της σύμβασης του
δανείου προς το τέλος της τρέχουσας χρήσης με
αποτέλεσμα να αναταξινομήσει τα ομολογιακά του

Το δάνειο είχε συναφθεί 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 Ευρώ
130.962 χιλ. εμπραγμάτως εξασφαλισμένου.
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δάνεια από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 1.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 23.524χιλ.,
ελαφρά αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA
του 2016, ποσού Ευρώ 23.451 χιλ.

Κατά το χρονικό διάστημα των δύο μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης τροποποίησης έως και την
ημερομηνία αναφοράς, ορισμένοι περιοριστικοί όροι
του δανείου, οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ άλλων, με το
ύψος των κεφαλαιουχικών και μη δαπανών, το ποσό
εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων καθώς και την
απρόσκοπη καταβολή των οφειλών του Ομίλου στους
προμηθευτές του, παραίτειναν την πρόσκαιρη
κατάταξη του δανείου στις βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις .

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος παρουσιάζει
κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν στο
ποσό Ευρώ 2.686 χιλ. (έναντι ποσού Ευρώ 3.528 χιλ. το
2016).
Οι επενδύσεις το 2017 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό
(ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία) ανήλθαν συνολικά
στο ποσό Ευρώ 5.833 χιλ. έναντι ποσού Ευρώ 3.768 χιλ.
την αντίστοιχη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
54% περίπου.

Την 30 Απριλίου 2018 οι πιστώτριες τράπεζες παρείχαν
την συναίνεση τους για την άρση της υποχρέωσης
τήρησης των παραπάνω περιοριστικών δανειακών
όρων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι
η Εταιρεία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον
Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους Δανειστές, με
σκοπό την ενίσχυση των παρεχόμενων εξασφαλίσεων
του δανείου με όρους αποδεκτούς από τους
Ομολογιούχους Δανειστές.

Ο συνολικός αριθμός
του απασχολούμενου
προσωπικού στον Όμιλο ήταν 2.940 άτομα (2.861 τη
χρήση του 2016), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%,
περίπου.
Η Εταιρεία το 2017
Σε εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό
Ευρώ 164.028 χιλ., έναντι Ευρώ 162.676 χιλ. το 2016,
σημειώνοντας αύξηση κατά 1% περίπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας, κατά
τη συνεδρίασή του στις 30/5/2017, εξέλεξε ως νέο
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του την κα
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αναπλήρωση του
παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους,
Ομότιμου
Καθηγητή
Εμπορικού
Δικαίου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κου Κωνσταντίνου
Παμπούκη, για το υπόλοιπο της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 23/6/2019. Η
απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την από 28/6/2017,
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 21.235 χιλ.,
μειωμένα κατά 4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο
EBITDA του 2016 το οποίο ανερχόταν σε Ευρώ 22.122
χιλ.
Τα Εταιρικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν
σε κέρδη, ποσού Ευρώ 1.495 χιλ. έναντι ποσού Ευρώ
445
χιλ.
την
αντίστοιχή
περσινή
χρήση,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 236%.
Οι επενδύσεις το 2017 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό,
(ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία) ανήλθαν στο ποσό
Ευρώ 5.388 χιλ. έναντι ποσού Ευρώ 3.608 χιλ. την
αντίστοιχη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50%
περίπου.

Με την από 24/11/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εκλέγχθηκε η
νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το
άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Συγκεκιμένα εκλέχθηκαν ο
κ. Αγησίλαος Παναγάκος, Οικονομικός Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, ως Πρόεδρο αυτής καθώς και η κα
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με τον κ.
Αριστοτέλη Κουφό, ως μέλη.

Ο συνολικός αριθμός
του απασχολούμενου
προσωπικού στην Εταιρεία ήταν 2.804 άτομα (2.710 τη
χρήση του 2016), παρουσιάζοντας αύξησης 3%.
Στη διάρκεια του 2017, παρασχέθηκαν από τις κλινικές
του Ομίλου, υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε
629.051 εξωτερικούς και 78.189 εσωτερικούς ασθενείς.
Σε σχέση με το 2016 (562.391 ασθενείς), η αύξηση των
εξωτερικών ασθενών άγγιξε το 12%. Την ίδια αυξητική
τάση ακολούθησαν και οι εσωτερικού ασθενείς καθώς
στις κλινικές, νοσηλεύθηκαν 5% περισσότεροι, σε
σχέση με το 2016 (74.660 νοσηλευθέντες).

Οικονομικά Στοιχεία
Ο Όμιλος το 2017
Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο
ποσό Ευρώ 169.267 χιλ., έναντι ποσού Ευρώ 167.346
χιλ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% περίπου.
6
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Σημαντικό ρόλο στην καταγραφόμενη αύξηση
συνετέλεσε
η
επέκταση
των
υφιστάμενων
συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω της
δημιουργίας νέων προϊόντων, και η ευέλικτη
τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για τους
ιδιώτες πελάτες.

-

iii. ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων»:

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
(Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων
Γραμμών
«Εναλλακτικοί
Δείκτες
Μέτρησης
Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από
την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες
Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ))

Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες με το μέσο όρο της
Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών. Όσο
μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική
είναι η χρήση των ιδίων κεφαλαίων.
Ο δείκτης ανήλθε:
για τον Όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε 4% και
στην προηγούμενη σε 6%

Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή
του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και
αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και
λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα του
Ομίλου επιμετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών
δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:

-

για την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε 2%
και στην προηγούμενη σε 1%

O Όμιλος και η Εταιρεία ως «Δρώσα Οικονομική
Οντότητα» (Going concern)
Η δεδηλωμένη στήριξη του βασικού μετόχου στο
«επιχειρείν» του Ομίλου και της Εταιρείας είναι
συνεχής και αδιαπραγμάτευτη. Το γεγονός αυτό
τεκμαίρεται τόσο στην επί 34 χρόνια συνεχή παρουσία
του στον ιδιωτικό κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας,
που κατέστησαν τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, ηγέτη
του κλάδου όσο και στην πρωτοπόρα για την εποχή του
απόφαση, να καταστήσει από το 2007, ισότιμο εταίρο
του, τον μεγαλύτερο όμιλο υγείας στην Ευρώπη
Asklepios Kliniken GmbH, μετέχοντας στο κεφάλαιο του
Ομίλου.

i. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation
& Amortization) - «Κέρδη προ τόκων, φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων»:
Ο δείκτης προσθέτει στα λειτουργικά κέρδη προ
τόκων και φόρων με τις συνολικές αποσβέσεις
ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων, τα κέρδη/
ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων και τις
αποσβέσεις επιχορηγήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο
δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η
λειτουργία της επιχείρησης.
Ο δείκτης ανήλθε:
για τον Όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε Ευρώ
23.524 χιλ. και στην προηγούμενη χρήση σε
Ευρώ 23.451 χιλ.
για την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε Ευρώ
21.235 χιλ. και στην προηγούμενη σε Ευρώ
22.122 χιλ.
ii. ROCE
(Return
«Αποδοτικότητα
κεφαλαίων»:

για τον Όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε 7% και
στην προηγούμενη σε 7%.
για την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε 6%
και στην προηγούμενη σε 7%.

Η στήριξη αυτή ήταν και μια από της προϋποθέσεις,
τόσο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που γίνονταν
σχετικά με την αναδιάρθρωση του ομολογιακού
δανείου με τις πιστώτριες τράπεζες, όσο και μέρος των
τελικών όρων της τελικής σύμβασης τροποποίησης του
δανείου.
H
μη
τήρηση
ορισμένων
περιοριστικών
χρηματοοικονομικών όρων, που παρατείνει την
κατάταξη του ομολογιακού δανείου κατά τη σύνταξη
των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας
και του Ομίλου, οφείλεται κυρίως στην υπογραφή της
δανειακής συμβάσεως στο τέλος του έτους
(05/10/2017) με αναδρομική ισχύ.

on
Capital
Employed)
συνολικών
απασχολούμενων

Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ τόκων και φόρων με
τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, τα οποία
είναι το άθροισμα του μέσου όρου της καθαρής
θέσης των δύο τελευταίων ετών και του μέσου
όρου του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων
των δύο τελευταίων ετών.

Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον κύριο λόγο για τον
οποίο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τις 31/12/2017,
υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων

Ο δείκτης ανήλθε:
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περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό Ευρώ 128.687
χιλ. και ποσό Ευρώ 135.164 χιλ. αντίστοιχα.

συντηρήσεις κλπ) και προεξοφλεί την επαλήθευση
των εκτιμήσεών της, στο άμεσο προσεχές μέλλον,

Στα πλαίσια της σύμβασης ομολογιακού δανείου, η
Εταιρεία, κατά την 31/12/2017 έχει ενεχυριάσει προς
εξασφάλιση των όρων τήρησης και αποπληρωμής του
δανείου, εμπορικές απαιτήσεις από δημόσιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, ονομαστικής αξίας ποσού
Ευρώ 38,2 εκ..

 την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω της δυναμικής
προσαρμογής
της
τιμολογιακής
πολιτικής
αξιοποιώντας τη διασπορά του δικτύου των
κλινικών μας,
 την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τον
ασφαλιστικό κλάδο, αναπτύσσοντας κυρίως νέα
προϊόντα και αναπροσαρμόζοντας τις υπάρχουσες
συμβάσεις,

Επισημαίνεται ότι, εντός του έτους, αναμένεται η
εξόφληση των παλαιών υπολοίπων 2007-2011 από τα
Ασφαλιστικά Ταμεία ( πριν την ένταξη τους στον
ΕΟΠΥΥ) ενώ βελτιώνεται και η ροή των πληρωμών από
τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις. Σταθερή παραμένει επίσης, η διεκδίκηση
των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που
οφείλονται στο rebate και στο clawback.

 την διεύρυνση συμπληρωματικών πηγών εσόδου
που τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μέσω
των κλινικών μελετών,
 την σταθερή προσήλωση του
προσέλκυση ιατρικού τουρισμού,

Ομίλου,

στην

 την ενίσχυση των εσωτερικών δομών Εταιρικής
Διακυβέρνησης,

Βελτίωση στην ταμειακή ρευστότητα θα συντελέσουν
οι ανοδικές εισπράξεις των απαιτήσεων από
ασφαλιστικές
εταιρείες
ως
αποτέλεσμα
της
συνεχιζόμενης αύξησης των εσόδων.

συνέταξε τις συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας καθώς εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο
θα συμβάλει στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και
των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
και θα εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα στην Εταιρεία
για να εξυπηρετήσει τις χρηματοδοτικές, επενδυτικές
και λειτουργικές ανάγκες της για διάστημα τουλάχιστον
12 μηνών από την περίοδο αναφοράς.

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.
Την 30 Απριλίου 2018 οι πιστώτριες τράπεζες παρείχαν
την συναίνεση τους για την άρση της υποχρέωσης
τήρησης των παραπάνω περιοριστικών δανειακών
όρων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι
η Εταιρεία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον
Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους Δανειστές, με
σκοπό την ενίσχυση των παρεχόμενων εξασφαλίσεων
του δανείου με όρους αποδεκτούς από τους
Ομολογιούχους Δανειστές.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους
ακόλουθους
κινδύνους
από
τη
χρήση
χρηματοοικονομικών μέσων:
 Πιστωτικός κίνδυνος
 Κίνδυνος ρευστότητας

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη:
 τους όρους
δανείου,

αποπληρωμής

του

 Κίνδυνος της αγοράς

ομολογιακού

α) Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
Η Διοίκηση έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση
και την εποπτεία του πλαισίου για τη διαχείριση του
κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διαχείριση
του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο τον
περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη
συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
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

 την αποτύπωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θετικών
αποτελεσμάτων,
 την επιτυχή εφαρμογή του επιχειρηματικού της
πλάνου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη για την
ερχόμενη πενταετία, με κεντρικούς άξονες την
ανάπτυξη των πωλήσεων και την περιστολή
δαπανών, κυρίως των μεταβλητών (υλικά, αμοιβές
τρίτων, εξοικονόμηση ενέργειας, επισκευές,
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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.

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 αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και
του Ομίλου απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε
απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε
συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν
στην βάση των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων
που διαχειρίζεται.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Ομίλου του ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ επιθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και
του Ομίλου και εξετάζει την επάρκεια του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος. Η
Επιτροπή Ελέγχου επιβοηθείται στο έργο της από την
υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση τακτικών και ειδικού
σκοπού επισκοπήσεων των δικλείδων ασφαλείας και
διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των
κινδύνων,
τα
αποτελέσματα
των
οποίων
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου.

Για τις λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος
θεωρείται αμελητέος.
Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο
Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστωτικής διαβάθμισης.
γ) Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος
αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
που
συνδέονται
με
τις
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις,
οι
οποίες
διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλου
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές
εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών
απαιτήσεων
και
διενεργημένων
συναλλαγών.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων ήταν η ακόλουθη:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
2017
2016

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.

Εταιρεία
2017
2016

3.228 12.182
2.872
102.519 102.270 102.350
18.400 10.421 20.813
281
277
281
124.429 125.150 126.316

11.716
101.824
11.644
276
125.460

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.

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
(βλέπε σημείωση 25). Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού
9
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Όμιλος 31/12/2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Όμιλος 31/12/2016
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

Εταιρεία 31/12/2016
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

143.129
106.740
249.869

Πάνω από 5 έτη

203
1.637
1.840
Από 1 έως 5 έτη

144.880
110.139
255.019

Πάνω από 5 έτη

11
2.605
2.616
Από 1 έως 5 έτη

140.814
118.498
259.312

0
616
616
Πάνω από 5 έτη

0
1.637
1.637
Από 1 έως 5 έτη

140.814
118.272
259.086

Το ποσοστό υποτίμησης/ανατίμησης 0,1% βασίσθηκε
στην
μέση
μεταβλητότητα
στην
αγορά
συναλλαγματικών ισοτιμιών για διάστημα 12 μηνών
για το έτος 2017.

0
227
227

0
227
227

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,6597

4,6004

Ισοτιμία χρήσης 2016
1€=RΟΝ

Ισολογισμός
4,5239

Αποτελέσματα
4,4904

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
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.

Πάνω από 5 έτη

0
1.248
1.248

Ισοτιμία χρήσης 2017
€=RΟΝ

0
616
616

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

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.
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.

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.

Λεπτομερής αναφορά για τις δανειακές υποχρεώσεις
της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στην Σημείωση
29.

Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (υποτίμηση/ανατίμηση)
την 31η Δεκεμβρίου 2017 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:

Παρακάτω
παρουσιάζεται
η
επίδραση
στα
αποτελέσματα καθώς και στα ίδια κεφάλαια, του
Ομίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2017 και 2016
αντίστοιχα (sensitivity analysis), σε μια υποτιθέμενη
μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR)
κατά 0,5%:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

Ανατίμηση / (Υποτίμηση)
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Ανατίμηση / (Υποτίμηση)
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στo Αποτέλεσμα χρήσεως
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια κεφάλαια

2017

2016

2017

2016

0,10% 0,10% -0,10% -0,10%
0
0
0
0
0
0
0
0
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2017

Εταιρεία
2016

2017

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

2016

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

Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στo Αποτέλεσμα χρήσεως

-803

803

-615

615

-787

787

-599

599

Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια κεφάλαια

-803

803

-615

615

-787

787

-599

599
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Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Κεφαλαίου
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή
μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό
χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται
βραχυπρόθεσμα
και
μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην
Ατομική
και
Ενοποιημένη
Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά
διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα
ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην Ατομική και
Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
συν το καθαρό χρέος.
Σε χιλιάδες Ευρώ
Συνολικός Δανεισμός
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

Όμιλος
2017
2016
143.332 144.892
3.228 12.182
140.105 132.709
63.342 60.757
203.447 193.467
68,87% 68,60%

Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές αφορούν κυρίως την
παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και την αγορά
και πώληση εμπορευμάτων.
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα
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.
Οι
συναλλαγές
και
τα
υπόλοιπα
εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με τα
συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου έχουν ως εξής:

Εταιρεία
2017
2016
140.814
2.872
137.941
65.165
203.107
67,92%

142.586
11.716
130.870
63.746
194.615
67,25%

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.

Ο συντελεστής μόχλευσης, την χρήση 2017 δεν
παρουσιάζει μεταβολή, σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση 2016 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο
Εταιρείας.

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα κύρια διοικητικά
στελέχη, κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση
αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως:

Υποκαταστήματα
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 δεν σημειώθηκε
έναρξη δραστηριοτήτων νέων υποκαταστημάτων.
Αναλυτικά:
Υποκαταστήματα

Διεύθυνση

2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Όμιλος
3.587
852

Εταιρεία
3.117
682

Όμιλος
4.680

Εταιρεία
4.193

2.090

1.840

Δραστηριότητα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Ασκληπιού 10, 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Γενική Κλινική

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Άρρεως 36, 175 62, Π. Φάληρο

Γενική Κλινική

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Άντερσεν 1, 115 25 Ψυχικό

Γενική Κλινική

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Εθνάρχου Μακαρίου 60, 121 32, Περιστέρι
Κλειούς 8-10, 172 37, Αθήνα

Γενική Κλινική
Γενική Κλινική

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

στα

2016
Σε χιλιάδες Ευρώ
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

β. Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες
Θυγατρική

Υποκαταστήματα

Διεύθυνση

Δραστηριότητα

Δελφών 3, 151 25, Μαρούσι

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

2017
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ

Σε χιλιάδες Ευρώ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Εταιρεία
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
0
38.202
0

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα
παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
ΣΥΝΟΛΟ

0

366

128

427

3.389
1.049

0
0

53
1

0
0

433
4.870

0
38.568

0
182

4
12.690

2016
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
0
35.536
4
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
0
330
122
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
3.381
0
56
589
0
1
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
437
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
4.407
35.866
184

 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, και

Αγορές
12.259

Αγορές
10.057
373
0
0
0
10.430

2016
Σε χιλιάδες Ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

 με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και του στενού οικογενειακού
περιβάλλοντος αυτών
11

Απαιτήσεις από
μερίσματα

Έσοδα από
μερίσματα

0

31

0

31
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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 843 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.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν
υπάρχουν
μεταγενέστερα
των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία
να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και στα
οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εκτός της
περιπτώσεως του ακινήτου στον Πειραιά , ιδιοκτησίας
της Εταιρείας, το οποίο εντός της χρήσεως 2018
εκμισθώθηκε σε τρίτους με αποτέλεσμα την αλλαγή
του τρόπου χρήσης του. Το εν λόγω ακίνητο, το οποίο
κατά την 31/12/2017 είχε λογιστική αξία 1,67 εκ.
πρόκειται να αναταξινομηθεί ως επενδυτικό ακίνητο
στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
α’ εξαμήνου της χρήσεως 2018 (ΔΛΠ 10 §21,22(i)).

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.

Προοπτικές για το 2018
«…μέσα στον επόμενο χρόνο θα αλλάξουν τα πάντα στο
χώρο της ιδιωτικής Υγείας, με μόνο δύο Ομίλους να
κυριαρχούν στον χώρο».

Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε
υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου
σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του.
Επίσης, η Εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής
εταιρείας Medsana για το σύνολο του δανεισμού της
(συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους Ευρώ
269 χιλ..

Με αυτά τα λόγια του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, έκλεισε η Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της, στις 28/6/2017.
Λόγια που ίσως για τους μη γνωρίζοντες, να φάνηκαν
περίεργα, για τους γνώστες όμως του κλάδου, ήταν η
αρχή ενός προβληματισμού και μιας πορείας γι’ αυτό
που σήμερα διαδραματίζεται στον χώρο της ιδιωτικής
υγείας και που είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Οι εξελίξεις αυτές αφορούν όχι μόνο τους χιλιάδες των
εργαζομένων του κλάδου της Υγείας που ζουν,
ονειρεύονται το μέλλον τους και προγραμματίζουν τη
ζωή τους, σπουδάζοντας συνεχώς επί χρόνια στη
Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνουν καθημερινά τον
αγώνα τους για να προσφέρουν με απόλυτη
ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, τις υπηρεσίες τους,
σε κάθε άνθρωπο που τις έχει ανάγκη. Αλλά και τους
πολίτες, που μέσα σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής
κρίσης που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια,
προσπαθούν να διαφυλάξουν και να προασπίσουν είτε
μέσω των ιδιωτικών είτε μέσω των δημοσίων παρόχων
υπηρεσιών υγείας, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα τους
να τύχουν μιας αξιοπρεπούς ιατρικής περίθαλψης,
όταν αυτό χρειαστεί.

γ. Συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες
2017
Όμιλος
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Απαιτήσες Υποχρεώσες Έσοδα Αγορές
3
0
0
0
3
0
0
0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
318
0
0
0
318
0
0
0
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3
56
0
438
3
44
0 355
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
324
56
0
438
324
44
0 355
2016
Όμιλος
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Απαιτήσες Υποχρεώσες Έσοδα Αγορές
3
0
0
0
3
0
0
0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1.647
39
0
0
1.647
39
0
0
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3
121
0
439
3
71
0 360
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
1.653
159
0
439
1.653
110
0 360

Σημειώνεται ότι για την απαίτηση ποσού Ευρώ 318
χιλ., την 31/12/2017 από την LAVIE ASSURANCE, η
Εταιρεία είχε σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις
ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας.
Σε προηγούμενες επίσης χρήσεις, για την απαίτηση
ποσού Ευρώ 432 χιλ. την 31/12/2017 από την Hospital
Affiliates International S.A., η σχηματισμένη πρόβλεψη
ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 390 χιλ.

Η Διοίκηση του Ομίλου 34 χρόνια τώρα, δίνοντας
καθημερινά τα διαπιστευτήρια της στην Ελληνική και
όχι μόνο, κοινωνία και την ομογένεια, με σεβασμό στην
ανθρώπινη προσωπικότητα, προσέφερε και προσφέρει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας με τη χρήση
πρωτοποριακής
και
σύγχρονης
τεχνολογίας,
εξελιγμένων μεθόδων και πρακτικών, με τη συνεργασία
κορυφαίων επιστημόνων της ιατρικής.

δ. Συναλλαγές με λοιπά μέρη
2017
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
613

Εταιρεία

2016
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
340

Εταιρεία

613

Η δημιουργία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ήταν η
πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής. Η περαιτέρω

340
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ανάπτυξή του, τα χρόνια που ακολούθησαν έως
σήμερα, αποτέλεσε έργο ζωής.

και 33 χρόνια, παραμένει πιστός στην αρχική του
δέσμευση να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά»,
προσφέροντας κορυφαίες και καινοτόμες υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας,
σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές
και πιστοποιήσεις.

Ξεκινώντας το 1984, ο στόχος ήταν η ανατροπή του ως
τότε διαμορφωμένου σκηνικού στο χώρο της Υγείας με
την εκ βάθρων αλλαγή και αναβάθμισή του. Η
παρουσία του Ομίλου αποτέλεσε την μετουσίωση του
επιχειρηματικού στόχου: «Κανένας Έλληνας πια στο
εξωτερικό για νοσηλεία».

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει 8 υπερσύγχρονες
νοσηλευτικές μονάδες, 1.200 κλινών συνολικά, σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη:
 το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
 το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
 το Ιατρικό Ψυχικού
 το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου
 το Ιατρικό Δάφνης
 το Ιατρικό Περιστερίου
 το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
 τη ΓΑΙΑ Μαιευτική-Γυναικολογική

Σήμερα, από τη θέση του ηγέτη στον κλάδο, με την
εμπειρία την παλαιάς γενιάς και το όραμα της νέας, η
Διοίκηση του Όμιλος καλείται να μετουσιώσει ένα
ακόμα επιχειρηματικό της στόχο αποτελώντας το
ελληνικό ανάχωμα στο κύμα των συγχωνεύσεων και
των εξαγορών που φαίνεται πλέον καθαρά ότι
εξελίσσεται ταχύτατα, από κερδοσκοπικά ξένα funds.
Η ανάγκη για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας κάνει
επιτακτική την ανάγκη για συγχωνεύσεις και εξαγορές
των εταιρειών του κλάδου με στόχο την δημιουργία
ισχυρότερων σχημάτων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις
ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών.

Συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο
με περισσότερους από 2.500 ιατρούς, 390 διαγνωστικά
κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την
Ελλάδα. Επίσης, από το 2015, εγκαινιάζοντας
επιλεκτικές αποκλειστικές συνεργασίες (co-branding)
με παρόχους ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει ένα
ευρύ Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών, μέσα από την
επέκταση συνεργασιών με αξιόλογα διαγνωστικά
κέντρα. Παράλληλα, διαθέτει 4 ιδιόκτητα διαγνωστικά
κέντρα στη Ρουμανία, με την επωνυμία MEDSANA, και
διατηρεί σταθερές συνεργασίες στη Βόρεια Αφρική,
στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α.
Μεσογείου και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό
νοσοκομείο το 1989.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις που διαμορφώνονται. Στο παραπάνω πλαίσιο
της στρατηγικής της, ήταν και η κατάθεση στις αρχές
του 2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
Πειραιώς, της πρόθεσης εξαγοράς του Ερρίκος Ντυνάν,
κάτι που και στο παρελθόν είχε εκδηλωθεί,
συμμετέχοντας σε όλες τις διαδικασίες πώλησης που
είχαν γίνει.
Με άξονες της στρατηγικής του:
• την εξωστρέφεια,
• την εφαρμογή πολιτικών Ποιότητας,
• της προσήλωση στις αρχές της ορθής Εταιρικής
Διακυβέρνησης,
• την εμπειρία και τις γνώσεις των ανθρώπων που
είναι μαζί της όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουν τον
Όμιλο σαν μία μεγάλη οικογένεια,
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δηλώνει «ΠΑΡΟΝ» στις
εξελίξεις, δεσμευόμενος να προασπίσει με κάθε τρόπο,
τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και των
συνεργατών του.

Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος δίνει προτεραιότητα
στην επιστημονική πρωτοπορία, με στόχο να
αναδεικνύει τις κλινικές του σε κορυφαία κέντρα
παροχής υπηρεσιών υγείας με διεθνή απήχηση και
αποδοχή, μέσα από στρατηγικές επιχειρηματικές και
επιστημονικές συνεργασίες.
Ταυτόχρονα, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου για
επιστημονική
πρωτοπορία,
περιλαμβάνει
Προγράμματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης,
την υλοποίηση κλινικών μελετών και τη διοργάνωση
ετήσιων συνεδρίων, ενώ κλινικές του Ομίλου
θεωρούνται κέντρα αναφοράς και αριστείας, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μη Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις
1. Σύντομη Περιγραφή του Επιχειρηματικού
Μοντέλου του Ομίλου

Οργανωτική Δομή Ομίλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη
της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής της
Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του
το 1984, με την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
στο Μαρούσι από το Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο. Εδώ
13
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Αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη
λειτουργώντας με γνώμονα την προάσπιση των αρχών
της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη

Λήξη

Ονοματεπώνυμο
Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος

Θητείας

Θητείας

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

30/05/2017

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

Χρήστος Αποστολόπουλος

Ιδιότητα
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος

Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Δρ. Jan Liersch

Μέλος, μη εκτελεστικό

Αλεξάνδρα Μικρουλέα (*)

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

Βασίλειος Τουντόπουλος

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

Νικόλαος Κορίτσας

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

(*): Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Ομότιμου Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, κ. Κων/νου Παμπούκη.

Η οργανωτική δομή του Ομίλου καθορίζει τις
αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης κάθε υπηρεσιακής
μονάδας και αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται
όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου.
Είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
 Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων
επιχειρησιακών τομέων που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος
 Να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των
ανωνύμων εταιριών
 Να επιτρέπει την ανάπτυξη και διάχυση ενιαίας
επιχειρηματικής αντίληψης

Σε κάθε Κλινική του Ομίλου, λειτουργεί Επιστημονική
Επιτροπή, ως βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου για
θέματα που αφορούν στο επίπεδο και την ποιότητα
των προσφερόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών
υπηρεσιών.

 Να εξασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργίας και τη
διαχείριση των κινδύνων
Να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των οργάνων ελέγχου
από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες

Πιστοποιήσεις και Διακρίσεις
Οι κλινικές του Ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών τους, κατά
ISO 22000:2005 για τις επισιτιστικές τους υπηρεσίες
(Κλινικές Αμαρουσίου και Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης) και κατά ISO 14001 για την
περιβαλλοντική
τους
διαχείριση
(Κλινικές
Αμαρουσίου).
Η ποιότητά τους έχει επιβραβευτεί με την πιστοποίηση
Temos “Quality in International Patient Care”, καθώς
14
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και με το ακόμα πιο αυστηρό Temos “Excellence in
Medical Tourism”, ενώ έχουν περιληφθεί στις λίστες
“Best Hospitals Worldwide 2014 & 2015” και “Preferred
Partner Hospitals” από το Διπλωματικό Συμβούλιο (DC)
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 2016, 2017, 2018.

Με στόχο την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών της, συμμετέχει στους παρακάτω φορείς:
 Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), όπου κατέχει
την προεδρία από το 2014.
 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Το 2017, ο Όμιλος εξασφάλισε 6 χρυσά βραβεία και 1
χάλκινο στα Healthcare Business Awards, στις
κατηγορίες:
«Επενδυτική Δραστηριότητα» (χρυσό βραβείο)
«Συμβολή στην απασχόληση» (χρυσό βραβείο)
«Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού» (χρυσό βραβείο)
«Ποιότητα Υπηρεσιών» (χρυσό βραβείο)
«Επικοινωνία» (χρυσό βραβείο)
«Περιβαλλοντική ευαισθησία» (χρυσό βραβείο)
«Κοινωνική Ευαισθησία» (χάλκινο βραβείο)
ο
και το 1 Βραβείο Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων από
τους αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της
ηλεκτρονικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Week.

 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ) - Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ήταν ο πρώτος
φορέας ιδιωτικής υγείας που έγινε μέλος του ΣΕΤΕ,
ως αποτέλεσμα της πολυετούς δραστηριότητάς του
στον κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού.

2. Ουσιαστικά Θέματα
Το 2016, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παρουσίασε την
πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας που καλύπτει
τις ενέργειες που υλοποίησε ο Όμιλος το 2015. Η
Έκθεση, βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες του
Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα,
στην έκδοση G4 και είναι ο πρώτος οργανισμός
παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα που
υιοθέτησε τις οδηγίες αυτές.

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Medsana Bucharest
Medical Center, έχει συμπεριληφθεί στις 10 πρώτες
ξένες επιχειρήσεις στη Ρουμανία, σύμφωνα με το
Εμπορικό Επιμελητήριο του Βουκουρεστίου.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
Εταιρικής Υπευθυνότητας
Αθηνών, σύμφωνα με τις
βεβαιώνοντας ότι είναι σε
“Core”.

Τα τελευταία χρόνια, διεθνή Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί με τις δραστηριότητες
και τα επιτεύγματα του Ομίλου, όπως οι εφημερίδες
Financial Times, Sunday Times, Guardian, Independent,
Times, The mail on Sunday και τα τηλεοπτικά δίκτυα
Bloomberg TV και BBC (six o’clock news).

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει προσδιορίσει και έχει
αξιολογήσει όλα τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται
με την Εταιρική Υπευθυνότητα.

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iatriko.gr,
παρουσιάζονται εκτενώς όλες οι πιστοποιήσεις και
διακρίσεις του Ομίλου.

Τα ουσιαστικά θέματα παρουσιάζονται σε ένα
γράφημα (materiality matrix), με το X-άξονα να
αντιπροσωπεύει ζητήματα που προκαλούν σημαντικές
επιπτώσεις στη λειτουργία του Ομίλου (άποψη
Διοίκησης), και τον Υ-άξονα να αντιπροσωπεύει
ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών (άποψη ενδιαφερόμενων
μερών).

Συνεισφορά στην Οικονομία (Ελλάδα – Ρουμανία)
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών:
Προσέφερε το 2017 συνολικά, 2.940 (2.854 τη χρήση
του 2016), θέσεις εργασίας.
Παρείχε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της σε
629.051 εξωτερικούς και 78.189 εσωτερικούς ασθενείς.
Kατέβαλε στους εργαζόμενους της μέσω
μισθοδοσίας το ποσό των Ευρώ 54.798 χιλ..

αξιολόγησε την Έκθεση
του Ομίλου Ιατρικού
οδηγίες του GRI G4,
επίπεδο συμμόρφωσης

της

Κατέβαλε για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά
ταμεία των εργαζομένων της Ευρώ 22.683 χιλ. και προς
τα δημόσια ταμεία Ευρώ 7.121 χιλ. για την πληρωμή
φόρων.
Συνεργάστηκε με τοπικούς προμηθευτές σε ποσοστό
100% (ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται ελληνικές
επιχειρήσεις και ελληνικές θυγατρικές πολυεθνικών
επιχειρήσεων).
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Περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
με
την
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σχετικά με τα
ουσιαστικά θέματα αλλά και η πλήρης Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2015, είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα, www.iatriko.gr.

περιπτώσεις που έχρηζαν χειρουργικής επέμβασης,
περαιτέρω εξετάσεων ή παρακολούθησης.
Προγράμματα ιατρικής υιοθεσίας
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης, ο
Όμιλος προσφέρει εδώ και 33 χρόνια ιατρική φροντίδα
στα «Παιδικά Xωριά SOS» που έχουν ανακηρύξει τον
Πρόεδρο του Ομίλου, Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο,
Επίτιμο Μέλος και Μεγάλο Ευεργέτη. Συγκεκριμένα, ο
Όμιλος προσφέρει δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία στο
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και στη Παιδιατρική
Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για
όλα τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, τους εφήβους και τις
Μητέρες SOS, για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας
παρουσιαστεί.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, θα παρουσιάσει το 2018,
τη νέα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας που καλύπτει
τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2017. Η νέα Έκθεση
αναμένεται να επικαιροποιήσει τα ουσιαστικά θέματα,
ενώ, για τη δημιουργία της, θα επιλεχθούν οι
κατάλληλοι δείκτες απόδοσης που καλύπτουν τη
στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας και
είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές G4 του
Global Reporting Initiative (GRI).

Επιπλέον, στο πρόγραμμα ιατρικής υιοθεσίας του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών περιλαμβάνεται η παροχή
δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και στο «Χαμόγελο του
Παιδιού».

3. Συνεισφορά στην Κοινωνία
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, εδώ 33 χρόνια, έχει εντάξει
στους κύριους πυλώνες του στρατηγικού του
σχεδιασμού την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Ο Όμιλος προσφέρει διαρκώς ιατρική φροντίδα σε
κατοίκους των ακριτικών περιοχών της χώρας όπως το
νησί του Aϊ Στράτη, το δήμο Kυπρίνο του Έβρου και
τους Φούρνους Iκαρίας. Οι παροχές αφορούν, μεταξύ
άλλων, δωρεάν νοσηλεία στο Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών και στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης όλων των παιδιών και
εφήβων και δωρεάν τοκετό στο Μαιευτήριο ΓΑΙΑ και
στο ΙΔΘ για όλες τις επιτόκους. O Πρόεδρος του
Ομίλου, Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, έχει
ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης αυτών των ακριτικών
περιοχών.

Ως κορυφαίος Όμιλος παροχής ιατρικών υπηρεσιών της
Ελλάδας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υλοποιεί με
συνέπεια, ένα πολυδιάστατο Πρόγραμμα Κοινωνικής
Ευθύνης, μέσα από το οποίο προσφέρει τις
ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες του, προς όφελος
των ασθενών και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Το 2017, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης
συμπεριέλαβε οργανωμένα επιμέρους προγράμματα
που υλοποιούνται με συνέπεια κάθε χρόνο και
περιλαμβάνουν επιμέρους ενέργειες που εντάσσονται
στο σχεδιασμό, ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης του
Ομίλου συμπεριέλαβε τα παρακάτω οργανωμένα
προγράμματα και ενέργειες:

Παράλληλα, σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης, ο
Όμιλος υποστηρίζει διαχρονικά και ενεργά, όσους
έχουν ανάγκη αλλά στερούνται οικονομικών πόρων,
προσφέροντας, κατά περιπτώσεις, αφιλοκερδώς
ιατρικές υπηρεσίες στο σύνολο των κλινικών του.

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Από το 2008, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και η Vodafone
έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για το πρόγραμμα
τηλεϊατρικής, αξιοποιώντας την ιατρική υπεροχή και
την τεχνολογία αιχμής, για να δώσουν τη δυνατότητα
σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους 100
απομακρυσμένων περιοχών να αποκτήσουν δωρεάν
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών που
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορούν να
λάβουν γνωμάτευση από τους εξειδικευμένους ιατρούς
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών άμεσα, γρήγορα και
κυρίως χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τον
τόπο κατοικίας τους. Σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος
αριθμός εξετάσεων, ενώ ανάμεσα στα περιστατικά
περιλαμβάνονταν
πολλές
ιδιαίτερα
σοβαρές

Κοντά στις τοπικές κοινωνίες (2016-2017)
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, υποστηρίζει μία σειρά
ενημερωτικών ημερίδων για το κοινό που
πραγματοποιούνται το 2016-2017 σε όλη την Ελλάδα
με θέμα «Η κατάθλιψη στη σύγχρονη εποχή».
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, προσέφερε νοσοκομειακό
εξοπλισμό, και πιο συγκεκριμένα πλήρως λειτουργικές
νοσοκομειακές κλίνες, στη Νοσηλευτική Μονάδα
Καλαβρύτων του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής
Αχαΐας υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της.
Η ημερίδα με θέμα «Ηπατίτιδες: Ένα υπαρκτό
πρόβλημα», διενεργήθηκε υπό την αιγίδα του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών. Παράλληλα, η υπερσύγχρονη Κινητή
Ιατρική Μονάδα του Ομίλου βρισκόταν στο χώρο όπου,
16
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οι
κάτοικοι
του
Δήμου
μπορούσαν
να
πραγματοποιήσουν δωρεάν εξετάσεις αιματολογικού
ηπατολογικού ελέγχου για την Ηπατίτιδα Β και C.

νησιού. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν περισσότεροι από
100 κάτοικοι.
Παράλληλα, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
προσέφερε δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε
οικονομικά αδύναμους ενήλικες και παιδιά, σε
συνεργασία με συλλόγους και σωματεία, όπως η Στέγη
Πολιτισμού και Κοινωνικής συμπαράστασης ‘’Ο
Αριστοτέλης’’ και ο Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης.

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στήριξε το πρόγραμμα
«Ενημέρωσης και Κλινικής εξέτασης Νέων Γυναικών
ηλικίας 20-39 ετών», του Πανελλήνιου Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»,
προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου
για γυναίκες.

Οι άνθρωποι του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του
Ιατρικού
Διαβαλκανικού
Θεσσαλονίκης
ανταποκρίθηκαν μαζικά στις δράσεις εθελοντικής
αιμοδοσίας που διοργανώνονται κάθε χρόνο για τους
εργαζόμενους των κλινικών, προσφέροντας πάνω από
200 φιάλες αίματος για τις ανάγκες των πασχόντων.

Το Ιατρικό Περιστερίου, με γνώμονα την προσφορά
στην τοπική κοινωνία, συνεχίζει το πρόγραμμα, μέσω
του οποίου κάθε μήνα προσφέρει δωρεάν τρεις
χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη στους δημότες
του Περιστερίου που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσφέρει, διαχρονικά,
δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία στις κλινικές του στα
παιδιά που υποστηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού, με
πρόσφατη νοσηλεία ενός παιδιού στο Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το Ιατρικό Π. Φαλήρου διοργάνωσε ενημερωτικές
ημερίδες με τη συμμετοχή κορυφαίων ιατρών σε
Αθήνα και Σάμο, όπου πλήθος κόσμου ενημερώθηκαν
για το θυρεοειδή, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις
στους συμμετέχοντες.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης διοργάνωσε
εκδήλωση ενημέρωσης για την πάθηση του διαβήτη με
συμμετοχή πάνω από 350 πολίτες, προσφέροντας
δωρεάν εξετάσεις και ιατρικές συμβουλές.

Το Ιατρικό Π. Φαλήρου διοργάνωσε ενημερωτική
ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού, τονίζοντας
ιδιαίτερα τη σημασία της πρόληψης, όπου συμμετείχαν
περισσότεροι από 300 ιατροί, επαγγελματίες υγείας
και απλοί πολίτες.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, κάλυψε τη
δαπάνη για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου
γερανοφόρου
οχήματος
της
Πυροσβεστικής
Θεσσαλονίκης για τη διάσωση εγκλωβισμένων
πολιτών.

Επιπλέον, το Ιατρικό Π. Φαλήρου παρέχει στους
δημότες των Νοτίων Προαστίων της Αθήνας (Δήμων Π.
Φαλήρου,
Βάρης
Βούλας
&
Βουλιαγμένης)
απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα
Επειγόντων της Κλινικής.

Επιπλέον, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστήριξε
συνολικά 17 Συλλόγους και ΜΚΟ, όπως η ΕΛΕΠΑΠ και η
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων,
προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων
προληπτικού ελέγχου.

Το Ιατρικό Ψυχικού, προσφέρει δωρεάν διαγνωστικές
εξετάσεις για τις ανάγκες του ιατρείου της ΜΚΟ
Αποστολής.
To Ιατρικό Ψυχικού, υποστήριξε τη δράση της
Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο
Μελάμπους», προσφέροντας τον απαραίτητο ιατρικό
εξοπλισμό, υπερηχογράφο καρδίας και πλήρες
οφθαλμολογικό εξοπλισμό, για την πραγματοποίηση
εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Δάφνης.

Δωρεάν ή προνομιακές τιμές εξετάσεων για όλους με
αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει εντάξει στην πολιτική
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ένα οργανωμένο
πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την προσφορά
εξετάσεων προληπτικού ελέγχου τις Παγκόσμιες
Ημέρες Υγείας με εκπτώσεις έως και 100%. Στο πλαίσιο
αυτό, μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί χιλιάδες
ασθενείς, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου με αφορμή τις Παγκόσμιες
Ημέρες Υγείας.

Το Ιατρικό Περιστερίου και το Ιατρικό Π. Φαλήρου
προσέφεραν δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες
ιατρούς, στους πλημμυροπαθείς που επλήγησαν από
τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017.
Οι ιατροί του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης
συμμετείχαν σε αποστολή υγείας και αλληλεγγύης στον
Άϊ Στράτη, με ομιλίες και διαγνωστικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου σε κατοίκους του ακριτικού

Κοντά στα σώματα ασφαλείας
Ο Όμιλος βρίσκεται από το 2014 κοντά στην Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Συγκεκριμένα,
παρείχε κάλυψη σε όλα τα κρίσιμα περιστατικά που θα
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προέκυπταν εν ώρα υπηρεσίας με την παροχή
ασθενοφόρου και προσφέροντας νοσηλεία σε έως 3
κρίσιμα περιστατικά ετησίως καθώς και έκπτωση 40%
για οποιοδήποτε κρίσιμο περιστατικό.

θεραπευτικές υπηρεσίες για την κατάθλιψη, από
κλινικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας στους
ανθρώπους που αναζητούν λύσεις για τον εαυτό τους,
ανησυχούν για τη συμπεριφορά ενός μέλους της
οικογένειάς τους ή για κάποιο άλλο οικείο και
σημαντικό, γι’ αυτούς, πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο
δίδεται η δυνατότητα στους ανθρώπους που πάσχουν
από αυτήν την ασθένεια να μιλήσουν για τα
προβλήματά τους με τους ειδικούς, κάνοντας έτσι το
πρώτο βήμα για τη θεραπεία.

Χορηγός κορυφαίων αθλητικών οργανισμών και
σωματείων
Ο Όμιλος είναι χορηγός κορυφαίων αθλητικών
οργανισμών
και
σωματείων,
προσφέροντας
ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες στα χιλιάδες μέλη
τους σε όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας την
ενασχόληση της νέας γενιάς με τον αθλητισμό. Ο
αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Όμιλο
και βασικό άξονα της χορηγικής του δραστηριότητας.
Ανάμεσα στα κορυφαία αθλητικά σωματεία, που
στηρίζει σήμερα ο Όμιλος, περιλαμβάνονται: ο
Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΡΗΣ, ο Πανιώνιος, ο
Ατρόμητος Αθηνών, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
Περιστερίου,
ο
Πανελευσινιακός, ο Αθλητικός Όμιλος ΑΡΗΣ
Πετρούπολης, ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου,
ο Γυμναστικός Σύλλογος Κύμης, ο Κολυμβητικός Όμιλος
Περιστερίου Γλαύκος αλλά και ομοσπονδίες, όπως η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Tae Kwon Do, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία JUDO και η Ελληνική Ομοσπονδία
Ιππασίας. Παράλληλα, η κινητή Υπηρεσία Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Emergency Medical
Services - EMS) του Ομίλου προσφέρει ιατρική κάλυψη
σε σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις.

Το νέο Κέντρο Ελέγχου Κατάθλιψης (Κ.Ε.ΚΑ.) αποτελεί
μία ολοκληρωμένη δομή, η οποία έρχεται να καλύψει
ένα σημαντικό κενό στην αντιμετώπιση μίας σύγχρονης
μάστιγας, όπως είναι η κατάθλιψη, με στόχο την
πρόληψη, τη θεραπεία και την καταπολέμηση του
στίγματος, που φέρουν οι ψυχικές παθήσεις. Η
ιδιαιτερότητα της μονάδας αυτής έγκειται στο γεγονός
ότι προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο τη θεραπεία των
προβλημάτων ψυχικής υγείας, μέσα από τη
συνεργασία της με έμπειρους και εξειδικευμένους
επιστημονικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων.
Διεθνής Προσφορά
Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
προσφέρει διαρκώς την υποστήριξή του σε όσους το
έχουν ανάγκη, και ιδιαίτερα σε περιόδους
ανθρωπιστικών κρίσεων, σε διεθνές επίπεδο.

Χορηγική Στήριξη του Κέντρου Ελέγχου Κατάθλιψης
O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, στο πλαίσιο της δέσµευσής
του να προσφέρει κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες και
ενηµέρωση προς όφελος των ασθενών και των
ευπαθών
κοινωνικά
ομάδων,
στηρίζει
την
πρωτοβουλία του Σταμάτη Μάλελη, συγγραφέα,
δημοσιογράφου και ιδρυτή της ιστοσελίδας
kontasou.com και του Δρ. Θάνου Ασκητή, ΝευρολόγουΨυχιάτρου και Προέδρου του Ινστιτούτου Ψυχικής και
Σεξουαλικής Υγείας, για τη σύσταση του νέου Κέντρου
Ελέγχου Κατάθλιψης (Κ.Ε.ΚΑ.).

4. Περιβαλλοντική Διαχείριση
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, θέλοντας να συμβάλλει στη
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην
ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και
εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά
ISO 14001:2004 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, θέτοντας
τις βάσεις συλλογής και ανασκόπισης περιβαλλοντικών
δεικτών και για τις άλλες κλινικές του Ομίλου,
αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.
Περιβαλλοντική πολιτική
Ο Όμιλος δεσμεύεται:

Σκοπός του Κ.Ε.ΚΑ. είναι η ευαισθητοποίηση των
πολιτών πάνω σε ζητήματα ψυχικής υγείας και η
παροχή ορθών κατευθύνσεων μέσα από τη Δωρεάν
Συμβουλευτική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 1 17
18, την ενημερωτική ηλεκτρονική ιστοσελίδα
www.keka.gr και τις ενημερωτικές ημερίδες, με θέμα:
«Η κατάθλιψη στη σύγχρονη εποχή» και το βιβλίο με
τίτλο: «Ένας πρακτικός οδηγός για την κατάθλιψη» που
έχει εκδοθεί με την επιστημονική επιμέλεια του Δρ. Θ.
Ασκητή.

 για το διαρκή εμπλουτισμό και τη βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών.
 για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων κάθε
Υγειονομικής Μονάδας και τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
 για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες
ανθρωπιστικής
βοήθειας,
υλοποιώντας
πολυδιάστατα
προγράμματα
κοινωνικής
προσφοράς.

Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 1 17 18 είναι στη
διάθεση του κοινού και λειτουργεί καθημερινά, 12:0020:00, παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτικές και
18
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εσωτερικούς αδειοδοτημένους ψυκτικούς ή από
εξωτερικό δανειοδοτημένο συνεργείο, ενώ τυχόν
διαρροές ψυκτικού υγρού καταγράφονται και
παρακολουθούνται.

 για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές
διατάξεις, που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας
της χώρας.

Υγρά Απόβλητα – Λύματα
Υγρά απόβλητα Μικροβιολογικών εργαστηρίων:
Πραγματοποιείται
τοπική
εξουδετέρωση
και
απολύμανση των υγρών αποβλήτων των αναλυτών των
κεντρικών διαγνωστικών εργαστηρίων (βιοχημικού,
μικροβιολογικού,
αιματολογικού),
εντός
του
εργαστηρίου, μέσα σε ειδικό δοχείο, ξεχωριστά για
κάθε αναλυτικό μηχάνημα που παράγει υγρά
απόβλητα. Κατόπιν, τα υγρά απόβλητα οδηγούνται
στην αποχέτευση. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν
χρωστικές ή τοξικές ουσίες συλλέγονται σε ειδικά
δοχεία και οδηγούνται στην «Αποτεφρωτήρας ΑΕ».

 για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
απόδοσής του.
 για την πρόληψη και την αποφυγή πρόκλησης
ρύπανσης.
 για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που
σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.
 για την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο
συνολικός όγκος αποβλήτων σε τόνους για τις κλινικές,
το 2017.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση
υψηλής περιβαλλοντικής επίδοσης, τον εντοπισμό, την
αντιμετώπιση και τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που προκαλούνται από τη δραστηριότητά
του, και καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις του
προτύπου EN ISO 14001:2004.

Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

558,5

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

445,6

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τεκμηριωμένη
διαδικασία, με την οποία εντοπίζονται, εξετάζονται και
αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές πλευρές των
δραστηριοτήτων του Ομίλου. Παράλληλα, έχει
αναπτυχθεί και εφαρμόζεται διαδικασία αναγνώρισης
πιθανών
καταστάσεων
εκτάκτου
ανάγκης
ή
ενδεχόμενων ατυχημάτων. Μέσω της διαδικασίας,
διασφαλίζεται η αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, καθώς και ο περιορισμός των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περίπτωση που αυτές
προκληθούν.

Συνολικός Όγκος
Αποβλήτων (τόνοι)

95
154,6

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

86,2

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

50,6

Μη επικίνδυνα απόβλητα:
Διαχειρίζονται ανάλογα με το είδος τους.

Δεν υπήρξε καμία καταγγελία ή παράπονο από
εσωτερικό ή εξωτερικό ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά
με τις περιβαλλοντικές πρακτικές του Ομίλου.
Η πολιτική του Ομίλου για το περιβάλλον περιλαμβάνει
τους παρακάτω τομείς και τις ενέργειες για την
αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
Ατμοσφαιρική ρύπανση –Καταστροφή στρώματος
όζοντος – Φαινόμενο θερμοκηπίου
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν λέβητες /
ατμογεννήτριες για την παραγωγή ζεστού νερού και για
τη θέρμανση των χώρων, οι οποίοι λειτουργούν με
φυσικό αέριο. Πραγματοποιείται τακτική προληπτική
συντήρηση και έλεγχος των λεβήτων και των
καυστήρων. Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων
και των ψυγείων γίνεται σε ετήσια βάση από
19
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Επικίνδυνα απόβλητα:
Είδος Αποβλήτου

Διαχείριση

Μπαταρίες

Οργανωμένη συλλογή και ανακύκλωση μικρών μπαταριών, σε
συνεργασία με την ΑΦΗΣ.

Αναλώσιμα Εκτυπωτών

Συλλογή των αναλώσιμων υλικών των εκτυπωτών
(μελανοταινίες, toner). Το Τμήμα της Κεντρικής Αποθήκης είναι
υπεύθυνο για τη συλλογή και προώθηση για αναγόμωση, σε
συνεργασία με τον προμηθευτή.

Λαμπτήρες & ηλεκτρονικός/ηλεκτικός
εξοπλισμός

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς
Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)

Κατανάλωση νερού
Το νερό, που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου, προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ. Το νερό
χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό των χώρων
και στους χώρους υγιεινής. Η μέση ημερήσια
3
κατανάλωση νερού είναι 408 m .
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συνολική
κατανάλωση νερού σε m3 για τις κλινικές, το 2017.

Οργανωμένη συλλογή και ανακύκλωση του απορριπτόμενου
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, καθώς και των
λαμπτήρων, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες.
Απόβλητα, που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα
βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη
νοσήματα, συλλέγονται στους χώρους παραγωγής τους
(νοσηλευτικά τμήματα, εργαστήρια, μονάδες, χειρουργεία), σε
χαρτοκυτία τύπου Hospital box (Hallipack) και αποθηκεύονται σε
ψυγείο. Στη συνέχεια, οδηγούνται σε αποτεφρωτήρα από
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Έχει αναπτυχθεί και μοιρασθεί στους εμπλεκόμενους σχετική
Οδηγία Διαχείρισης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

66.398

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

41.605

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Απόβλητα που προέρχονται από παθολογοανατομικά
Εργαστήρια, ιστοί, όργανα, απόβλητα που περιέχουν
υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, κυτταροτοξικά –
κυτταροστατικά συλλέγονται σε χαρτοκυτία Hallipack και
αποθηκεύονται σε ψυγείο. Στη συνέχεια, οδηγούνται σε
αποτεφρωτήρα από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων. Έχει αναπτυχθεί και μοιρασθεί στους
εμπλεκόμενους σχετική Οδηγία Διαχείρισης.

Φίτρα Ενεργού Άνθρακα

Απόλυτα φίλτρα για τα Χειρουργεία
Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) –
επικίνδυνα χημικά

Συντήρηση εξοπλισμού Κλινικής
(Ιατροτεχνολογικός και βοηθητικός
εξοπλισμός, γεννήτρια, κλπ)

7.761
18.273

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5.179

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

9.589

Κατανάλωση Ενέργειας
Ακολουθώντας
το
σύστημα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών καταγράφει την
κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των κλινικών
του καθώς και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συνολική
κατανάλωση ενέργειας σε kWh καθώς και οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου (CO2) στις κλινικές, το 2017.

Χημικές ουσίες, που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες, συλλέγονται σε χαρτοκυτία Hallipack και αποθηκεύονται
σε ψυγείο. Στη συνέχεια, οδηγούνται σε αποτεφρωτήρα από
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Έχει αναπτυχθεί και μοιρασθεί στους εμπλεκόμενους σχετική
Οδηγία Διαχείρισης.

Κλινική
Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές
μολύβδου για UPS, κλπ.

m3

Κλινική

Αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους συλλογής (με τη
χρήση ειδικής παλετοδεξαμενής / λεκάνης), με ευθύνη της
Τεχνικής Υπηρεσίας. Κατόπιν, οδηγούνται προς τελική διάθεση,
σε συνεργασία με αδειοδοτημένους συλλέκτες και συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΥΔΕΣΥΣ).

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Βρίσκονται στις κλιματιστικές μονάδες των εργαστηρίων ή στα
hood κλάσης 3, και μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής τους,
συλλέγονται και παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία
προς διαχείριση, με ειδική διαδικασία απολύμανσής τους κατά
την αφαίρεση. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, που βρίσκονται
στους απαγωγούς της κουζίνας ή σε κλιματιστικές μονάδες, για
πρόληψη εισαγωγής ρυπασμένου ατμοσφαιρικού αέρα (π.χ.
ΜΕΝΝ, βρεφοθάλαμος), παραδίδονται σε αδειοδοτημένη
εταιρεία προς διαχείριση.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Κατανάλωση
Κατανάλωση Ηλεκτρικής
Θερμικής Ενέργειας
Ενέργειας (kWh)
(kWh)
4.984.476
9.140.188

Τόνοι CO2
10.017

7.431.561

5.407.192

8.410

1.315.217

393.519

1.378

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

1.682.632

802.938

1.821

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1.377.470

437.796

1.448

429.768

150.790

455

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

Χημικές Ουσίες
Οι
χημικές
ουσίες,
που
χρησιμοποιούνται,
περιλαμβάνουν τα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης και τα λιπαντικά. Για τα προϊόντα αυτά, ο
Όμιλος διαθέτει τα απαραίτητα Φύλλα Ασφαλείας
Χημικών Προϊόντων (MSDS), τα οποία είναι άμεσα
διαθέσιμα στο προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τις
παραπάνω ουσίες.

Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής τους, συλλέγονται και
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία προς διαχείριση.
Συλλέγονται και τοποθετούνται σε ανθεκτικά και στεγανά
δοχεία με σχετική σήμανση και παραδίδονται σε
αδειοδοτημένη εταιρεία προς διαχείριση (Envirochem).
Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, από τη συντήρηση του
εξοπλισμού, συλλέγονται από το συντηρητή, ο οποίος τα
συγκεντρώνει σε ειδική δεξαμενή συλλογής. Όταν έχουν
συγκεντρωθεί αρκετές ποσότητες, παραδίδονται στην
ΕΛΤΕΠΕ.Τα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά, που προκύπτουν
κατά τη συντήρηση, συγκεντρώνονται και κατά κανόνα
οδηγούνται σε ανακύκλωση, μαζί με τα υπόλοιπα μεταλλικά
αντικείμενα που συλλέγονται.

Θόρυβος
Παρότι ο θόρυβος που προέρχεται από τη λειτουργία
των κλινικών, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να
θεωρηθεί αυξημένος, υλοποιούνται, σε ετήσια βάση,
μετρήσεις θορύβου από Εξωτερικό Φορέα.
20
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επίπεδο, τη θέση εργασίας, το θρήσκευμα ή άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Ο Όμιλός μας στις 31.12.2017 απασχολούσε συνολικά
2.940 άτομα.

Χρήση Οχημάτων / Μεταφορικών Μέσων
Ο Όμιλος φροντίζει ώστε τα οχήματα να διαθέτουν
πάντα κάρτα ελέγχου καυσαερίων σε ισχύ και ζητά και
παραλαμβάνει, σε ετήσια βάση, βεβαίωση σχετικά με
την ορθή διαχείριση / ανακύκλωση των αποβλήτων,
που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συντήρησης των
οχημάτων. Για το 2017, η κατανάλωση καυσίμων των
ασθενοφόρων του Ομίλου ανερχόταν στα 24.000 lt ενώ
για τα εταιρικά οχήματα του Ομίλου ανέρχεται στα
60.000 lt βενζίνης-πετρελαίου.

Συνολικός Αριθμός Εργαζομένων 31/12/2107
Αριθμός
Εργαζομένων

Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έκτακτες καταστάσεις
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει διαδικασίες
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που μπορεί να
προκαλέσουν περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Πυρκαγιά:
Έχουν καταρτιστεί Ομάδες Πυρασφάλειας, Σχέδιο
Αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς και το προσωπικό
εκπαιδεύεται σε θέματα Πυροπροστασίας. Επίσης,
έχουν
ληφθεί
όλα
τα
μέτρα
ενεργητικής
πυροπροστασίας.

1.298

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

743

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

243

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

280

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

188

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

52

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

13

MEDSANA

123

Σύνολο

Διαρροή Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων:
Έχει αναπτυχθεί σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση
διαρροής. Παράλληλα, διατίθεται απορροφητικό υλικό
και κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση
οποιωνδήποτε διαρροών. Το προσωπικό είναι
εκπαιδευμένο κατάλληλα για την αντιμετώπιση
διαρροών επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

2.940

Συνολικός Αριθμός Εργαζομένων κατά Περιοχή και Φύλο 31/12/2017
Κλινική

5. Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών πιστεύουμε ότι το
σημαντικότερο κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη της
επιτυχίας μας είναι οι εργαζόμενοί μας, γι’ αυτό και
προσπαθούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή τους και
να τους προσφέρουμε ευκαιρίες εξέλιξης για μια
επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή.
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα άριστο,
ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, που
σέβεται τον άνθρωπο, προάγει την εμπιστοσύνη, το
ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα.
Διοίκηση και εργαζόμενοι λειτουργούμε σαν μια
μεγάλη οικογένεια με σχέση υψηλής εμπιστοσύνης
μεταξύ μας, που μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε
άμεσα στις καταστάσεις επιτυγχάνοντας τους στόχους
μας.
Στο πνεύμα αυτό η Διοίκηση επιλέγει το προσωπικό με
μοναδικό κριτήριο τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και
το ήθος, την ποιότητα του χαρακτήρα και την εν γένει
καλλιέργεια της προσωπικότητάς του.

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

491

807

1.298

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

267

476

743

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

94

149

243

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

104

176

280

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

86

102

188

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

19

33

52

5

8

13

15

108

123

1.081

1.859

2.940

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ
MEDSANA
Σύνολο

Οι ελάχιστοι όροι αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων καθορίζονται σήμερα από την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και,
συνεπώς, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στους
μισθούς των εργαζομένων, με βάση το φύλο τους.
Εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική πολιτική του Ομίλου επιδιώκει τη
διαρκή βελτίωση των γνώσεων και των τυπικών
προσόντων των στελεχών του, τη συνεχή ενημέρωσή
τους για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, τις νέες
τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους που ακολουθούνται

Στον Όμιλο, υπάρχει σεβασμός στη ισότητα όλων των
εργαζομένων, ανεξάρτητα από το φύλο, το μορφωτικό
21
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παγκοσμίως,
την
ανάπτυξη
μηχανισμών
αυτοβελτίωσης των εργαζομένων και την περαιτέρω
κατάρτισή τους, προκειμένου να εξελίσσονται διαρκώς
ως επαγγελματίες.

Ατυχήματα- Ημέρες Ασθένειας
Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για τον Όμιλο αποτελεί η
προστασία και διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας
του προσωπικού της.

Στον Όμιλο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην περαιτέρω
κατάρτιση,
με
ολοκληρωμένα
εκπαιδευτικά
προγράμματα, που στοχεύουν στη δια βίου ανάπτυξη
των Στελεχών και στη δυνατότητά εξέλιξής τους εντός
του Ομίλου. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα είναι
είτε ενδοεταιρικά, είτε υλοποιούνται από εξωτερικούς
εκπαιδευτικούς φορείς.

Ατυχήματα - Ημέρες Ασθενείας-Κυοφορίας & Λοχείας έτους 2017

Εκπαίδευση έτους 2017
Αριθμός Εξωτερικών Εκπαιδεύσεων ανά έτος

61

Αριθμός Εσωτερικών Εκπαιδεύσεων ανά έτος

155

Σύνολο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έτους

216

Συνολικές ώρες εξωτερικής εκπαίδευσης - κατάρτισης

12.049

Συνολικές ώρες εσωτερικής εκπαίδευσης - κατάρτισης

3.874

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης - κατάρτισης

1.644

Αριθμός καταρτισθέντων σε εσωτερική εκπαίδευση

2.907

Συνολικός αριθμός καταρτισθέντων ατόμων

4.551

Συνολικό κόστος προγραμμάτων

€80.893

104%

12

8.053

3.381

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

8

3.904

3.907

ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

3

709

333

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

3

2.258

892

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

-

1.821

536

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ

-

279

238

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

-

41

-

MEDSANA

-

741

-

26

17.806

9.812

 Δωρεάν νοσηλεία σε όλους τους εργαζομένους και
σημαντικές εκπτώσεις για τα μέλη των οικογενειών
τους (σύζυγο, τέκνα και γονείς).

Δείκτης εκπαιδευτικών ωρών εξωτερικής εκπαίδευσης
(Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών /Αριθμός εργαζομένων στον
οργανισμό)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Παροχές προς τους Εργαζομένους
Προς όφελος των εργαζομένων και των οικογενειών
τους, η Διοίκηση του Ομίλου έχει καθιερώσει
πρόγραμμα παροχών κοινωνικού περιεχομένου και
συγκεκριμένα.

59%

Δείκτης συμμετοχής σε εσωτερική εκπαίδευση
(Αριθμός εργαζομένων που συμμετείχαν σε εσωτερική
εκπαίδευση /Αριθμός εργαζομένων στον οργανισμό)

Ημέρες
Κυοφορίας
και Λοχίας

Από τα 26 ατυχήματα, τα 17 συνέβησαν εκτός χώρου
εργασίας, κατά την προσέλευση ή αποχώρηση των
εργαζομένων. Τα υπόλοιπα 9 ήταν μικροατυχήματα,
για τα οποία προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς
να απαιτηθεί νοσηλεία.

Δείκτης συμμετοχής σε εξωτερικά εκπαιδευτικά
προγράμματα
(Αριθμός εργαζομένων που συμμετείχαν σε εξωτερικά
εκπαιδευτικά προγράμματα/ Αριθμός εργαζομένων στον
οργανισμό)

Ημέρες
Ασθενείας

Σύνολο

15.923

Αριθμός καταρτισθέντων σε εξωτερική εκπαίδευση

Ατυχήματα

Κλινική

4,3

Δείκτης εσωτερικής εκπαίδευσης
(Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών /Αριθμός εργαζομένων στον
οργανισμό)

 Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων με μισθωμένα
λεωφορεία, σε όλα τα ωράρια εργασίας, πρωί,
απόγευμα και νύχτα.

1,4

Δείκτης εκπαιδευτικού κόστους ανά εργαζόμενο
(Συνολικό εκπαιδευτικό κόστος /Αριθμός εργαζομένων στον
οργανισμό)

28,9

 Λειτουργεί η κάρτα IATRIKOSMOS, εξασφαλίζοντας
μία σειρά προνομίων στις αγορές των εργαζομένων.
Με την απλή επίδειξη της κάρτας IATRIKOSMOS, ο
εργαζόμενος μπορεί να έχει εκπτώσεις σε ένα
μεγάλο αριθμό ειδών (ρουχισμό, ηλεκτρονικά είδη,
είδη σπιτιού, οπτικά κ.λ.π.) αλλά και υπηρεσιών
(συνεργεία αυτοκινήτων, ταξίδια, φροντιστήρια
κ.λπ.).
Οι
προσφορές
ανανεώνονται
και
εμπλουτίζονται με νέες υπηρεσίες συνεχώς.

Δείκτης συμμετοχής Διοικητικού προσωπικού
(Αριθμός Διοικητικού προσωπικού που συμμετείχε σε
εκπαιδευτικά προγράμματα / Αριθμός Διοικητικού
προσωπικού στον οργανισμό)

53%

Δείκτης συμμετοχής Νοσηλευτικού προσωπικού
(Αριθμός Νοσηλευτικού προσωπικού που συμμετείχε σε
εκπαιδευτικά προγράμματα /Αριθμός Νοσηλευτικού
προσωπικού στον οργανισμό)

87%

Δείκτης συμμετοχής Παραϊατρικού προσωπικού
(Αριθμός Παραϊατρικού προσωπικού που συμμετείχε σε
εκπαιδευτικά προγράμματα / Αριθμός Παραϊατρικού
προσωπικού στον οργανισμό)

 Για την οικονομική διευκόλυνση των εργαζομένων
και
των
οικογενειών
τους
χορηγούνται
προκαταβολές έναντι μελλοντικών αποδοχών, που
εξοφλούνται σε δόσεις.

30%

Δείκτης Συμμετοχής Βοηθητικού Προσωπικού
(Αριθμός Βοηθητικού προσωπικού που συμμετείχε σε
εκπαιδευτικά προγράμματα Αριθμός Βοηθητικού
προσωπικού στον οργανισμό)

67%
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Προσέλκυση Εργαζομένων
Οι ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες του Ομίλου
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ανεύρεση νέων
πηγών καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Εδώ και
αρκετά χρόνια, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει ότι η
συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και την Ακαδημαϊκή
κοινότητα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση,
τόσο για άμεσες όσο και για μέσο-μακροπρόθεσμες
ανάγκες.

Δεν έχουν καταγραφεί ή αναφερθεί περιπτώσεις
διαφθοράς ή ισχυρισμοί για πιθανή δωροδοκία,
κατάχρηση, απάτη ή εξαγορά.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί
ειδικό τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43ββ
του Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

6. Με σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο οφείλουν να τηρούν
απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο
υποπίπτει στην αντίληψή τους ή τους αποκαλύπτει ο
ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων τους και το οποίο αφορά στον ασθενή ή
στους οικείους του.

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

Δεν υπήρξε κανένα παράπονο ή καταγγελία σχετικά με
το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα ασθενών.

7. Ενάντια στη Διαφθορά και τη Δωροδοκία
Η Διοίκηση ασκείται σε όλα της τα επίπεδα με
γνώμονα την ηθική, τη διαφάνεια και τις ανοικτές
διαδικασίες.
Η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών και των
εργαζομένων για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής
είναι άμεση και ουσιαστική και με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνουμε τον στόχο μας, υπογραμμίζοντας ότι η
διαφθορά και η δωροδοκία δεν είναι αποδεκτές στον
Όμιλο μας.

1) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Γνωστοποίηση οικιοθελούς συμμόρφωσης της
Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι
διαδικασίες που απορρέουν από αυτές, έχουν βάση και
αφετηρία την κείμενη νομοθεσία περί Ανωνύμων
Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), όπως ισχύει σήμερα, την
νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες των οποίων οι
μετοχές ή άλλες κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, τις
κανονιστικές ρυθμίσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών,
αλλά εκτείνονται και πέραν του ισχύοντος δικαίου και
περιλαμβάνουν
οικιοθελείς
δεσμεύσεις
που
συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της
αξιοπιστίας της Εταιρείας.

Η
προμήθεια
του
ιατροτεχνολογικού
και
μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται από τη Διεύθυνση
Προμηθειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των κλινικών του Ομίλου. Οι προμηθευτές και τα
προμηθευόμενα προϊόντα αξιολογούνται σε ετήσια
βάση, με βάση τεκμηριωμένες διαδικασίες.
Προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η διατήρηση
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο
Όμιλος έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων με έμφαση σε
θέματα
ασφάλειας
και
πρόσβασης
των
πληροφοριακών συστημάτων, σαφή και επαρκή
διαχωρισμό καθηκόντων μεταξύ των εργαζομένων,
εγκριτικά όρια, υψηλή ένταση παρακολούθησης των
εργασιών, απόλυτη διαφάνεια στις προμήθειες,
προστασία κεφαλαίων και εταιρικών
περιουσιακών στοιχείων, διασφάλιση των συναλλαγών
και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες
απαιτούν το ελάχιστο προαπαιτούμενο κάθε Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι υιοθετεί τον Ελληνικό
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες
Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας
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αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ομίλου Ελληνικά
Χρηματιστήρια A.E., στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.helex.gr/documents/10180/2227277/ESED
+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL++Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a9159abefd0a9d09

Εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται
ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή.
v. Λειτουργία του Δ.Σ.
Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας
του Δ.Σ., καθώς οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού
της Εταιρείας κρίνονται επαρκείς.

Αποκλίσεις από τον Κώδικά Εταιρικής Διακυβέρνησης
και αιτιολόγηση αυτών.
Στην παρούσα χρονική στιγμή, υφίστανται αποκλίσεις
από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικά, οι οποίες
συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν
υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο
πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται
ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός
µεν όλα τα µέλη αυτού έχουν την ευχέρεια της
μετακίνησης, είναι ευχερής η σύγκληση και
συνεδρίαση του ∆.Σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες
της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη
προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως

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

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ. κατά
την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο
και έµπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η
τεχνολογική υποδοµή για την πιστή καταγραφή και
αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆.Σ.

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

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων
σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και των
µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των
εκτελεστικών µελών προκειμένου να συζητά την
επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα
σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των
µελών του ∆.Σ.
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προσραμμάτων
εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα µέλη του ∆.Σ.,
αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και
επιμόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδομένου ότι
προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα
που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και
οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.

iii. Καθήκοντα και συμπεριφορά μελών Δ.Σ.
Το Δ.Σ δεν έχει υιοθετήσει ειδικό κανονισμό πολιτικής
σύγκρούσης συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και
στην Εταιρεία, καθώς ισχύουν οι γενικές αρχές περί
σύγκρούσης συμφερόντων.
Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης
τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ.
(συμπεριλαμβανομένων
και
σημαντικών
μη
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους
στο Δ.Σ.

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

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

vi. Αξιολόγηση του Δ.Σ.
Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία µε σκοπό
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ∆.Σ. και
των επιτροπών, του ούτε αξιολογείται η επίδοση του
Προέδρου του ∆.Σ. κατά τη διάρκεια διαδικασίας στην
οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο
µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., ελλείψει ανεξάρτητου

Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για
το Δ.Σ., καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της
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Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως
αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής της Εταιρείας.

3) Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου προσβλέπουν στο
να επιτύχει η Εταιρεία τους αντικειμενικούς της
σκοπούς και στόχους.

vii. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
H επιτροπή ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αυτός εξειδικεύεται
στον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου.

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών και στόχων της Εταιρείας. Για
το λόγο αυτό σχεδιάζει, οργανώνει και κατευθύνει τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρέχεται επαρκής
διαβεβαίωση ότι οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι θα
επιτευχθούν.

Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για
την χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η
σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευμένες γνώσεις
και εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την
αποτελεσματική λειτουργία της
viii. Επίπεδο και διάρθρωση αμοιβών
Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη
αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα
στην πλειονότητά τους, η οποία να έχει ως αντικείμενο
τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη
εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν
υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω
επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για
άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η
σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και
λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως
αναγκαία µέχρι σήµερα

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:






Διαδικασίες Ταυτοποίησης Κινδύνων.
Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων.
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου.
Διαδικασίες Λειτουργιών.
Διαδικασίες Διακυβέρνησης.

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να είναι
προληπτικά (αποφυγή εμφάνισης ανεπιθύμητων
γεγονότων), ανιχνευτικά (διαπίστωση, εντόπιση και
διόρθωση ανεπιθύμητων γεγονότων που έχουν ήδη
συμβεί) ή κατευθυντήρια (πρόκληση, ενθάρρυνση
επιθυμητών συμβάντων).

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

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπουν
μεταξύ άλλων στη διασφάλιση της πληρότητας και της
αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που
απαιτούνται κατά την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας και του Ομίλου, απαλαγμένων από λάθη
ή παραλήψεις.
Η Διοίκηση, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ατομικών και
ενοποιημένων, αναφέρει ότι το σύστημα οικονομικών
αναφορών της “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.”, χρησιμοποιεί
ένα λογιστικό σύστημα που είναι επαρκές για αναφορά
προς τη Διοίκηση αλλά και προς τους εξωτερικούς
χρήστες.

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

2) Αναφορά σε πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης
που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των
προβλέψεων του Νόμου
Δεν υφίσταται την παρούσα χρονική στιγμή κάποια
απόκλιση επιπλέον των απαιτήσεων της ισχύουσας
νομοθεσίας.

Οι εσωτερικές αναφορές προς τη Διοίκηση
περιλαμβάνουν αναλύσεις πωλήσεων, κόστους
/εξόδων, λειτουργικών κερδών καθώς και άλλα
χρηματοοικονομικά και μη, στοιχεία και δείκτες, της
τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με τα
αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα
στοιχεία της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου
αναφοράς.
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Οι δημοσιοποιούμενες ενδιάμεσες και ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες και απαραίτητες
γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται
από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Για την κατάρτισή τους, εφαρμόζονται δικλείδες
ασφαλείας αναφορικά με: α) την αναγνώριση και
αξιολόγηση κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) το διοικητικό
σχεδιασμό και την παρακολούθηση αναφορικά με τα
χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και
αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους / αρμοδιότητες
των στελεχών, ε) την διαδικασία κλεισίματος χρήσης
περιλαμβανόμενης της ενοποίησης και στ) τη
διασφάλιση της ακρίβειας των παρεχόμενων στοιχείων
από τα πληροφοριακά συστήματα.

 Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση





Η σύνταξη τόσο των εσωτερικών αναφορών όσο και
των ενδιάμεσων και ετήσιες χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που υπόκεινται σε δημοσίευση, γίνεται
από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία
διαθέτει κατάλληλα και έμπειρα στελέχη για το σκοπό
αυτό. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα στελέχη αυτά να
ενημερώνονται κατάλληλα για τις αλλαγές στα
λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν την
Εταιρεία και τον Όμιλο.





της Εταιρείας.
Τροποποίηση του Καταστατικού.
Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο
Καταστατικό.
Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί
των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν.
Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις
που προβλέπονται ρητά στο Καταστατικό.
Εκλογή ελεγκτών.
Εκλογή εκκαθαριστών.
Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο
πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη
συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το
κρίνει σκόπιμο.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν θεσπίσει ξεχωριστές
διαδικασίες για την συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων από τις θυγατρικές εταιρείες και φροντίζουν
για την συμφωνία των επιμέρους συναλλαγών και την
εφαρμογή των ιδίων λογιστικών αρχών από τις
εταιρείες του Ομίλου.

H Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές
συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές,
πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
Διευκρινίζεται ότι η ημέρα δημοσίευσης της
πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της
συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και
θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές
εξαγοράς εφόσον η Εταιρεία υπόκειται στην εν
λόγω οδηγία.
Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα
με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
εμπεριέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.
3556/2007 στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία
αποτελεί τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου και παρατίθεται κατωτέρω.

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

i. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ.
ii. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την
ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία
μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι
κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες
μετοχών,
iii. Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γ.Σ.
iv. Σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας
διάταξης που προτείνεται, ή εφόσον καμιά
απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο
του Δ.Σ. για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και
τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι
μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την
Εταιρεία.

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην
Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο
της Εταιρείας σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση
του Κ.Α.Α. και την παρ. 4 του α. 28α του Κ.Ν.
2190/1920. H ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από
την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ (ημερομηνία
καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή
εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με τη
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το
αργότερο την 3η ημέρα πριν από την συνεδρίαση της
Γ.Σ. Στην επαναληπτική Γ.Σ. μπορούν να μετάσχουν
μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.
η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την
έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της επαναληπτικής Γ.Σ (ημερομηνία
καταγραφής επαναληπτικών Γ.Σ.) και η σχετική
έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει
στην Εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από την
συνεδρίαση της επαναληπτικής Γ.Σ

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία
επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας
των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα
αποστέλλει ταχυδρομικώς σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.
Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής
Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή
τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν
από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. μόνο όποιος φέρει
την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικία ημερομηνία
καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου ο μέτοχος μετέχει στη Γ.Σ. μόνο
μετά από άδειά της.
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου
Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική
Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του
καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος
πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο
πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν
αντιπροσώπων των μετόχων και ψήφων του καθενός,
τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων
τους.

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής
Συνέλευσης
Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή
τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,
όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση,
μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της
Εταιρείας.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για
σύγκληση Γ.Σ. μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι
ακόλουθες πληροφορίες:
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 Τροποποίηση του Καταστατικού.
 Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός





Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα
αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον
αναπληρωτή του. Εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο
από την ημερομηνία της Γ.Σ. δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας με ευθύνη του Δ.Σ. τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας για
κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών
για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία
του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι
ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς
και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης
και τον αριθμό των αποχών.

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

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη
συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση
μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από την χρονολογία της
συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση
αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν
σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το μισό του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με
ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική
κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη για αποζημίωση.

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

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούνται
να μετέχουν τα μέλη του με μετοχές των οποίων είναι
κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον
έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για
τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.
2190/1920.
Δικαιώματα Μετόχων
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της
Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους
στη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με
πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται
σε αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την
εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο
της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές
που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,
διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης
περιορίζονται
στα
θέματα
που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα
που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον
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δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το
δικαίωμα προτίμησης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές
πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων.

Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι
ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με
συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους
μετόχους.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται
για τις σχέσεις του ως προς την Εταιρεία, στους
Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη
κατοικία στην έδρα της Εταιρείας.
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Τα δικαιώματα μετόχων της μειοψηφίας, όπως
ορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις μετέπειτα
τροποποιήσεις του και προβλέπονται στο Καταστατικό
της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική
Γενική
Συνέλευση,
το
Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες
προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων
μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση
Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή
πρόσθετων θεμάτων στην ημερησία διάταξη
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με
τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
δηλαδή δέκα τρείς (13) ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3
του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από
επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά
και τέσσερα (4) είναι μη – εκτελεστικά. Τρία (3) μέλη
από τα μη – εκτελεστικά είναι και ανεξάρτητα.
Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται
με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας,
ενώ μη - εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την
προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Η ιδιότητα
των μελών ως εκτελεστικών ή μη -εκτελεστικών
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση
των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3
του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην
αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας και μπορούν να
επανεκλεγούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την
ακόλουθη σύνθεση:
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη

Λήξη

Ονοματεπώνυμο
Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος

Θητείας

Θητείας

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

23/06/2016

23/06/2019

Χρήστος Αποστολόπουλος

Ιδιότητα
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος

Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Δρ. Jan Liersch

Μέλος, μη εκτελεστικό

Αλεξάνδρα Μικρουλέα (*)

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

30/05/2017

23/06/2019

Βασίλειος Τουντόπουλος

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

23/06/2016

23/06/2019

Νικόλαος Κορίτσας

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

23/06/2016

23/06/2019

τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων του ομίλου
Asklepios Kliniken.
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Μέλος ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

(*): Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Ομότιμου Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, κ. Κων/νου Παμπούκη.

Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος:
Γεννήθηκε στην Κόρινθο. Είναι ο ιδρυτής του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών (1984). Είναι Οικονομολόγος.
Σπούδασε
Οικονομικά
στην
Ανωτάτη
Σχολή
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και
είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου MIDDLESEX
UNIVERSITY του Λονδίνου. Έχει γράψει σειρά βιβλίων
με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση
Νοσηλευτικών Μονάδων, τα οποία και δίδαξε ως
επισκέπτης Καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Για την
επιχειρηματική του δράση έχει τιμηθεί από την
Ελληνική Πολιτεία με σημαντικότερες βραβεύσεις
όπως εκείνες από το «Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο»
ως
του
πιο
Επιτυχημένου
Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία. Το 2003 έλαβε το
βραβείο «Leaders of the Year με σταθερή παρουσία
του ονόματός του στη λίστα με τους «20
Επιχειρηματίες με την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα».

Τουντόπουλος Βασίλειος, Μέλος ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό.
Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης. Είναι καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου του τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
Κορίτσας Νικόλαος,
Μέλος ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στο διεθνές επιχειρηματικό δίκαιο στο
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι νομικός και
στέλεχος δικηγορικής εταιρείας.
Εξουσία – αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ
110Α/17-05-2002) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,
όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τα όσα
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της
Εταιρείας, πρώτιστη μέριμνα και καθήκον των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη
της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της
Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού
συμφέροντος.

Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος:
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Eίναι οικονομολόγος.
Σπούδασε Business and Economics στο Λονδίνο και
έκανε μεταπτυχιακά στα πληροφοριακά συστήματα και
την τεχνολογία. Είναι Αντιπρόεδρος του Ομίλου από το
2002.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του,
απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που
αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος:
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διδάκτωρ Οικονομίας.
Αριστούχος πτυχιούχος του London School of
Economics
(ΒSc
Management)
και
κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και
management του Πανεπιστημίου του Cambridge
(CIBAM) καθώς και μέλος του Γενικού συμβουλίου του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Το
2008 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο “Giuseppe
Sciacca” για ανθρωπιστικό έργο και τη συμβολή του
στην κοινωνία ενώ έχει τιμηθεί με το βραβείο
καλύτερου Manager για την χρονιά του 2002 – 2003.
Δρ. Jan Liersch, Μέλος, μη εκτελεστικό:
Είναι Δικηγόρος. Είναι επικεφαλής του τμήματος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και του Νομικού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος
στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν
έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας
που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε
άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της
εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920,
που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να
εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα,
αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και να
αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των
καθηκόντων αυτών.
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Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και
διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την
εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα
γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα
στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα
που σύμφωνα με τον νόμο ή το ισχύον Καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης.

του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της
εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρ. 7β του
Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην
αμέσως προσεχή Γ.Σ., η οποία μπορεί να
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει
αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι
πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον
τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του
δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο
εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών
και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν
συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή
όχι, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης
αυτής. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύουν.

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει
κατόπιν προσκλήσεων του Προέδρου του, στην έδρα
της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του,
ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται
από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να
εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του
εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι
στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχτεί ότι ο τρίτος
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε
να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση
των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το
καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου
από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη
και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις
δημοσιότητας.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα,
όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το
ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο
αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών (3).
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και
εκείνων όπου αντιπροσωπεύονται, εκτός από εκείνες
που ρητά προβλέπονται στο ισχύον Καταστατικό της
Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και
αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον
Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που
καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας,
τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη
πολιτική αμοιβών της Εταιρείας, αποφασίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Δύναται να εκλέγει
έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του
και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές
τους. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον
Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε
όλη την έκταση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος
και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

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

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου,
επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν,
εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν
προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας
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απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής
Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις
εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή
τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα,
κατ’ ελάχιστο τέσσερις (4) φορές ετησίως και εκτάκτως,
όταν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά
πρακτικά.

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

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο
των μελών της. Δύναται επίσεις να καλεί, όποτε
κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που
εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού
Διευθυντή και του Επικεφαλής της Διεύθυνσης
Εσωτερικού
Ελέγχου,
να
παρακολουθούν
συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου
Διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, η
Επιτροπή έχει σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.
4449/2017, όπως ισχύει, τις κάτωθι αρμοδιότητες:

7) Επιτροπές
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την
υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, σχετικά με τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό
έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου και
βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

 Ενημερώνει το Δ.Σ. της Εταιρείας για το αποτέλεσμα
του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς
συνέβαλε
ο
υποχρεωτικός
έλεγχος
στην
ακεραιότητα
της
χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της
Ελεγκτικής Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία.
Ειδικότερα η Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία
και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των
ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό
ενημερώνει το Δ.Σ. υποβάλλοντας σχετική αναφορά
για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια
του
υποχρεωτικού
ελέγχου
επεξηγώντας
αναλυτικά:
α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην
ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα
και
ορθότητα
της
χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης,
συμπεριλαμβανομένων
των
σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Δ.Σ. και
δημοσιοποιείται και
β) Τον ρόλο της Επιτροπής στην υπό (α) ανωτέρω
διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών που
προέβη η Επιτροπή κατά τη διαδικασία διεξαγωγής
του υποχρεωτικού ελέγχου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Δ.Σ. η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της
συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο Ορκωτός
Ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία
περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού
ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το
άρθρο 11 του Κανονισμού (EE) αριθ. 537/2014 του

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα
οποία είναι στην πλειονότητά τους, ανεξάρτητα κατά
την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως
ισχύει.
Αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του
Δ.Σ. και από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της 24/11/2017, η σύνθεση
της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος
2. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος Δ.Σ., μέλος
3. Αριστοτέλης – Κωνσταντίνιος Κουφός, μέλος
H θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη
λήξη της θητείας του Δ.Σ., εκτός εάν άλλως
αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και
είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά
την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως
ισχύει.
32

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014.

καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του,
λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 537/2014.

 Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή
προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς
της. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί, εξετάζει
και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους
μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή
και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες
οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Στις παραπάνω
ενέργειες της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η
λοιπή δημοσιοποιηθείσα
πληροφόρηση με
οποιοδήποτε
τρόπο
(π.χ
χρηματιστηριακές
ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο
αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. με τις
διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις
βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

 Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των ελεγκτικών
εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και
27 καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την
καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών
υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
 Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών
εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα
διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

 Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της
ποιότητας
και
διαχείρισης
κινδύνων
της
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος
εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας,
χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της.
Ειδικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί, εξετάζει και
αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα
του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και
δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά
αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και
αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση
κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και
αντικειμενική επιβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να
βελτιώνει τις διαδικασίες της Εταιρείας. Βοηθά την
Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, παρέχοντας μια
συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και
της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου, αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των
μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της
Εταιρείας.

 Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η
Επιτροπή παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή
λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και
το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και
αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να
επηρεάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, η Επιτροπή
επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως
προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους
κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε
σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. με τις
διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις
βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται
ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα και
εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως
εσωτερικοί
ελεγκτές
Μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν και
άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή
συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου
βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρεία
ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση
του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη μεταβολή αυτήν.

 Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των
ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
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Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί
ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε
βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού
και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να
συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους
εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με
κάθε τρόπο το έργο τους. Η Διοίκηση της Εταιρίας
οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα
απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.

την Προεδρία του Επιστημονικού Διευθυντή, ο οποίος
ορίζεται από τη Διοίκηση.
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελεί το βασικό όργανο
εποπτείας και ελέγχου για θέματα που αφορούν στο
επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών
και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Επιλαμβάνεται για
υποθέσεις που αφορούν στο ήθος, την επιστημονική
επάρκεια, τη συμπεριφορά και εν κατακλείδι θέματα
που άπτονται των κανόνων της δεοντολογίας ή
καθ΄αυτής
της
επιτελέσεως
του
ιατρικού
λειτουργήματος. Οι αρμοδιότητές της συνοψίζονται
στα εξής:

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη
παρακολούθησης και αξιολόγησης του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει η Εταιρεία,
καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
του.



Στο πλαίσιο αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, τις
οποίες οφείλει να εκτελεί σύμφωνα με τις αρχές της
ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της
εμπιστευτικότητας:



 Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και του
Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει
νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρεία και ιδιαίτερα
της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της
χρηματιστηριακής αγοράς.
 Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις
σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των
διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της
Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση
των καθηκόντων του.
 Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το
τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για τον
διενεργούμενο έλεγχο και παρίσταται κατά τις
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.
 Παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με
αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το
έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της
εποπτείας που αυτές ασκούν.





Αξιολογεί
την
επάρκεια
του
έμμισθου
Επιστημονικού Ιατρικού Προσωπικού με βάση τη
λεπτομερή απόδοση και τήρηση της δεοντολογίας
καθενός έκαστου, καθώς και τη συμμόρφωση τους
προς τις υποχρεώσεις τους μετά από εισήγηση του
Επιστημονικού Διευθυντή.
Ελέγχει την τυπική τήρηση των υποχρεώσεων που
έχουν οι έμμισθοι ιατροί προς την Κλινική και τους
νοσηλευόμενους, σε σχέση με τη συμπλήρωση
ιστορικών στοιχείων, πρακτικών εγχειρήσεων,
βιβλίων εξωτερικών ιατρείων κλπ.
Ελέγχει σε συνεχή βάση τη λειτουργία και την
επιστημονική απόδοση των Ιατρικών τμημάτων και
του Επιστημονικού προσωπικού σε θέματα σχετικά
με την ποιότητα και τον τρόπο παροχής των
νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Αναλαμβάνει το έργο της συνεχούς εκπαίδευσης
του μόνιμου Προσωπικού κάθε Κλινικής σε θέματα
σχετικά με την ποιότητα και τον τρόπο παροχής
νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Με απόφαση της η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να
αναθέσει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων ζητημάτων
σε ένα ή περισσότερα των μελών της, τα οποία
υποχρεούνται σε εύλογο χρόνο να ενημερώσουν
σχετικά με την πορεία των εργασιών τους.
Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει εφ’ όσον
υπάρχουν θέματα, δύο φορές το μήνα και
συγκεκριμένα την 1η και 3η Τρίτη κάθε μήνα. Η θητεία
της είναι διετής.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων
ορίζονται από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής
Επιτροπής. Θέματα μπορούν να φέρουν και τα μέλη τη
Επιτροπής, τα οποία όμως οφείλουν να τα
γνωστοποιήσουν εγγράφως, μια εβδομάδα πριν από τη
συνεδρίαση. Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας δια του Προέδρου ή Διευθύνοντος
Συμβούλου μπορεί να ορίσει θέματα της ημερησίας
διατάξεως κατά την κρίση του. Η ημερήσια διάταξη
γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη εγγράφως τρεις (3)
ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Τα

Επιστημονική Επιτροπή
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Κλινικής
λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή, ως βασικό όργανο
εποπτείας και ελέγχου για θέματα που αφορούν στο
επίπεδο και την ποιότητα των προσφερόμενων
ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Την Επιστημονική Επιτροπή της Κλινικής απαρτίζουν
όλοι οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι Ιατροί της Κλινικής με
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έκτακτα θέματα μπορούν να συζητηθούν εκτός
ημερήσιας διάταξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της
πλειοψηφίας. Απαρτία υπάρχει με την παρουσία 1/2
των μελών της συν ένα.

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

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιστημονικής
Επιτροπής.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται και ο γραμματέας της
Επιστημονικής Επιτροπής, ο οποίος και τηρεί πρακτικά.
Τα πρακτικά υπογράφονται απ’ όλα τα μέλη με
μέριμνά του.

Η σύνθεσή τους περιλαμβάνει:
 την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου,
 τον Γενικό (ή Διοικητικό Διευθυντή) της Κλινικής,
 τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας,
 τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
 τον Οικονομικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο,
 τους Προϊσταμένους επιμέρους τμημάτων, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας γνωμοδοτεί επί
θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας προς το Δ.Σ. της
Εταιρείας και ελέγχει την τήρηση των κανόνων ιατρικής
ηθικής και δεοντολογίας.

8) Πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζεται για τα
διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της
Εταιρείας
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους
σημερινούς αλλά και τους μελλοντικούς εργαζόμενους,
ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, τις ειδικές
ανάγκες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη
θρησκεία, τη συμμετοχή σε σωματεία, τις πολιτικές
πεποιθήσεις κλπ.

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

Στο τέλος του 2017, το 64% των ανώτερων και μεσαίων
βαθμίδων της διοίκησης της Εταιρείας καλύπτεται από
γυναίκες, ενώ στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 44%
Η ηλικία των ανώτερων και μεσαίων βαθμίδων της
διοίκησης της Εταιρείας κυμαίνεται από 26 ως 65 έτη
(με μέση ηλικία τα 44 έτη), αντίστοιχα για τα ανώτατα
διευθυντικά στελέχη κυμαίνεται από 39 ως 68 έτη (με
μέσο τα 53 έτη).

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

Ως προς το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό ιστορικό,
τα μεσαία και ανώτερα στελέχη έχουν σπουδές
πανεπιστημιακού επιπέδου και ανώτερο, σε ποσοστό
82%, ενώ στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, το
αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 89%.

Στην εκτελεστική επιτροπή συμμετέχουν:

Όσον αφορά το επαγγελματικό ιστορικό, τα στελέχη
έχουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο τους και στην
πλειοψηφία τους, κατέχουν προηγούμενη εμπειρία σε
μεγάλες εταιρίες εντός και εκτός Ελλάδας.






ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,
ο Διευθύνων Σύμβουλος,
ο Αντιπρόεδρος,
ο Γενικός Επιχειρησιακός και Διοικητικός
Διευθυντής του Ομίλου,
 ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου,
 οι Σύμβουλοι Διοίκησης και
 οι Γενικοί Διευθυντές των Κλινικών ή άλλα στελέχη,
εάν παραστεί ανάγκη.

Σημαντικό ποσοστό των στελεχών των ανώτερων και
μεσαίων βαθμίδων της διοίκησης της Εταιρείας,
προέρχεται από την αγορά, ενώ εξίσου υψηλό είναι και
το ποσοστό των στελεχών που έχουν εξελιχθεί εντός
της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας απαρτίζεται από μία (1) γυναίκα και έξι (6)
άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα 49 έτη.

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά
δικαιώματα ελέγχου.
Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν
ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Ως προς το εκπαιδευτικό ιστορικό τους, όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχουν τίτλους
σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου είτε από
ελληνικά είτε από ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
κατέχουν επίσης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
ή/και διδακτορικών, το γνωστικό αντικείμενο των
οποίων ωστόσο χαρακτηρίζεται από πολυμορφία
(σπουδές
οικονομικής
κατεύθυνσης,
νομικής,
διοίκησης επιχειρήσεων, κλπ).

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου,
εκτός από τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2190/1920.

Όλα τα μέλη διαθέτουν πολυετή επαγγελματική
εμπειρία. από τη δραστηριοποίησή τους στην
ελεύθερη αγορά.

(ζ) Αρμοδιότητα Δ.Σ. για έκδοση νέων μετοχών ή την
αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Με την επιφύλαξη της παρ. 17 του άρθρου, ορίζεται
διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης
πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά την
από 20/07/1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, η οποία ανανέωσε την πιο πάνω εξουσία του
Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέντε
ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με
απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει
ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την
έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου
που έχει καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από
τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

στ) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών Δ.Σ.
και
τροποποίησης
καταστατικού
εφόσον
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.
2190/1920.
Δεν υπάρχουν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν.
3556/2007)
(α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2017
αποτελείται από 86.735.980 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,31 εκάστη.
Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH
CREDIT SUISSE AG
EFG BANK MONACO S.A.M.
Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Μετοχών
33.955.539
31.637.760
6.698.670
2.776.383
2.281.363
9.386.265
86.735.980

%
Συμμετοχής
39,15%
36,48%
7,72%
3,20%
2,63%
10,82%
100,00%

Δεν έχει γίνει ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού
Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι
κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν
ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που συνδέουν τις μετοχές, είναι αυτά που
προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.

(η) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι
γνωστές
στην
Εταιρεία
και
συνεπάγονται
περιορισμούς
στη
μεταβίβαση
μετοχών
ή
περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
Δεν υπάρχουν.
(θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η
Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της
Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα
αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν,
εξαιτίας της φύσεώς της, η δημοσιοποίηση της
συμφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην
Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της
Εταιρείας
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας δεν
υπάρχουν.
(γ) Σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές κατά
την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007.
Την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατείχε ποσοστό 39,15%.
Η Asklepios International GmbΗ, κατείχε ποσοστό
36,48%.
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(ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με
μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο
λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.
Δεν υπάρχουν.

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Τα δικαιώματα μετόχων της μειοψηφίας, όπως
ορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις μετέπειτα
τροποποιήσεις του και προβλέπονται στο Καταστατικό
της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή
πρόσθετων θεμάτων στην ημερησία διάταξη
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με
τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
δηλαδή δέκα τρείς (13) ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3
του Κ.Ν. 2190/1920.

Τέλος, τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το
καταστατικό της Εταιρείας και το Ν.2190/1920, έχουν
ως εξής :
Δικαιώματα Μετόχων
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της
Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους
στη Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την
εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο
της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές
που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,
διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση
των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3
του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην
αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το
δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το
δικαίωμα προτίμησης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές
πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων.

Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι
ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με
συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους
μετόχους.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται
για τις σχέσεις του ως προς την Εταιρεία, στους
Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη
κατοικία στην έδρα της Εταιρείας.
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δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική
Γενική
Συνέλευση,
το
Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες
προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων
μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση
Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Μαρούσι, 30/4/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ..
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Προς τους Μετόχους της
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις Ατομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης και
Συνολικών Εσόδων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. κατά την
31 Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Βάση Γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών,
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με
τον έλεγχό μας επί των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχό μας επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας
αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων ως σύνολο, και για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή
γνώμη για τα θέματα αυτά.
1. Συνέχιση δραστηριότητας της Εταιρείας
Σημείωση 5 επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
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Σημαντικό θέμα ελέγχου

Πώς εξετάστηκε το θέμα κατά τον
έλεγχό μας

Kατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η
Εταιρεία δεν έχει τηρήσει
συγκεκριμένους περιοριστικούς
δανειακούς όρους και ως εκ τούτου το
υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο αξίας
ΕΥΡΩ 131 εκατομμύρια έχει καταταχθεί
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ως
αποτέλεσμα, το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των
Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων κατά ποσό ΕΥΡΩ 135.2
εκατομμύρια και ΕΥΡΩ 128.7
εκατομμύρια αντίστοιχα.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που
διενεργήσαμε σχετικά με το θέμα
αυτό περιλάμβαναν την κατανόηση
των όρων της πρόσθετης πράξης της
δανειακής σύμβασης, όπου
εμπεριέχεται και επιστολή δήλωσης
στήριξης από το βασικό μέτοχο, την
αξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση
της Εταιρείας με τους περιοριστικούς
δανειακούς όρους καθώς και την
εξέταση της παρασχεθείσας
συναίνεσης από τις πιστώτριες
τράπεζες.

Την 30 Απριλίου 2018 οι πιστώτριες
τράπεζες παρείχαν την συναίνεση τους
για την άρση της υποχρέωσης τήρησης
των παραπάνω περιοριστικών
δανειακών όρων κατά την
31 Δεκεμβρίου 2017. Στα πλαίσια αυτά,
η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους
όρους αποπληρωμής του δανείου
όπως αυτοί περιγράφονται στη
Σημείωση 29 και τους εγκεκριμένους
χρηματοοικονομικούς
προϋπολογισμούς από τη Διοίκηση,
δεδομένης και της δήλωσης στήριξης
του βασικού μετόχου, συνέταξε τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με
βάση την αρχή της συνέχισης
δραστηριότητας.
Η εκτίμηση σχετικά με την ικανότητα της
Εταιρείας για συνέχιση της
δραστηριότητας της περιλαμβάνει την
άσκηση κρίσης αναφορικά με
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες, όπως
η μελλοντική κερδοφορία, η ομαλή ροή
είσπραξης των απαιτήσεων και η
τήρηση των όρων της δανειακής
σύμβασης. Ως εκ τούτου το
ενδεδειγμένο της χρήσης της
παραδοχής της συνέχισης
δραστηριότητας κατά την κατάρτιση και
την παρουσίαση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έχει

Επιπρόσθετα, προβήκαμε στην
εξέταση των χρηματοοικονομικών
προϋπολογισμών στους οποίους
βασίσθηκε η πρόβλεψη μελλοντικών
ταμειακών ροών που ετοίμασε η
Διοίκηση για να υποστηρίξει την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει
ομαλά την δραστηριότητά της
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης
της ακρίβειας ιστορικά των
προϋπολογιστικών στοιχείων της
Εταιρείας, καθώς και στην
αξιολόγηση της μεθοδολογίας, της
αξιοπιστίας και της ορθότητας των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
καθώς και του εύλογου των
παραδοχών που υιοθετήθηκαν στους
ανωτέρω προϋπολογισμούς, με τη
βοήθεια των ειδικών
εμπειρογνωμόνων μας.
Αξιολογήσαμε κατά πόσο οι συνθήκες
αγοράς και πιο συγκεκριμένα, η
ύπαρξη τυχόν γεγονότων ή συνθηκών
και επιχειρηματικών κινδύνων,
ενδέχεται να επηρεάσουν τη
λειτουργία της Εταιρείας.
Εξετάσαμε επίσης, την επάρκεια των
σχετικών γνωστοποιήσεων που
εμπεριέχονται στις Σημειώσεις επί
των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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Σημαντικό θέμα ελέγχου

Πώς εξετάστηκε το θέμα κατά τον
έλεγχό μας

αξιολογηθεί ως ένα από τα
σημαντικότερα θέματα του ελέγχου.
2. Αναγνώριση εσόδων
Σημείωση 8 επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
Στη Σημείωση 6.7 αναφέρονται οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές σχετικά με το θέμα αυτό.

Σημαντικό θέμα ελέγχου
Τα έσοδα της Εταιρείας και του Ομίλου
προέρχονται κυρίως από παροχή
υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε ασθενείς
που καλύπτονται πλήρως ή μερικώς από
συνεργαζόμενους δημόσιους και
ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς καθώς
και σε ασθενείς χωρίς ασφαλιστική
κάλυψη.
Επικεντρωθήκαμε σε αυτήν την περιοχή
λόγω του μεγάλου όγκου των
συναλλαγών και της πολυπλοκότητας
των χρεώσεων που απορρέει από την
ύπαρξη πολλών ασφαλιστικών
συμβολαίων και καλύψεων.
Επιπρόσθετα, η αναγνώριση των
εσόδων εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά
με τον προσδιορισμό του ποσού των
αυτόματων επιστροφών (Clawback)
προς το βασικό δημόσιο ασφαλιστικό
φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στο τέλος κάθε
περιόδου αναφοράς.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε το θέμα αυτό,
ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα
ελέγχου.

Πώς εξετάστηκε το θέμα κατά
τον έλεγχό μας
Οι ελεγκτικές διαδικασίες που
διενεργήσαμε σε σχέση με το θέμα
αυτό περιλάμβαναν μεταξύ άλλων
την αξιολόγηση της καταλληλότητας
των λογιστικών πολιτικών που
ακολουθήθηκαν για την αναγνώριση
των εσόδων, την εξέταση του
σχεδιασμού και της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που
εφαρμόζει η Εταιρεία αναφορικά με
την αναγνώριση των εσόδων,
καθώς και την εκτέλεση αναλυτικών
διαδικασιών με σκοπό τον
εντοπισμό ασυνήθιστων μεταβολών
που χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης.
Προβήκαμε επίσης σε
δειγματοληπτική εξέταση
παραστατικών εσόδου με σκοπό
την διακρίβωση ότι το έσοδο έχει
καταχωρηθεί με ακρίβεια και στην
ορθή χρονική περίοδο.
Επιπρόσθετα, προβήκαμε σε μελέτη
και αξιολόγηση της μεθοδολογίας,
της αξιοπιστίας και της ορθότητας
των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και του
εύλογου των παραδοχών και των
κρίσεων που υιοθετήθηκαν
αναφορικά με την εκτίμηση του
ποσού των επιστροφών (Clawback)
που αντιστοιχεί στις τιμολογηθείσες
υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Επίσης, αξιολογήσαμε την
καταλληλότητα και επάρκεια των
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γνωστοποιήσεων στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
σχετικά με το θέμα αυτό.
3. Ανακτησιμότητα εμπορικών απαιτήσεων
Σημείωση 25 επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
Στις Σημειώσεις 6.12, 6.14 και 6.28 αναφέρονται οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές σχετικά με το θέμα
αυτό και στις Σημειώσεις 35α και 36β γίνεται γνωστοποίηση της εύλογης αξίας και του πιστωτικού
κινδύνου αντίστοιχα.
Σημαντικό θέμα ελέγχου

Πώς εξετάστηκε το θέμα κατά τον
έλεγχό μας

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η
Εταιρεία και ο Όμιλος είχαν εμπορικές
απαιτήσεις ύψους ΕΥΡΩ 102.3
εκατομμύρια και ΕΥΡΩ 102.5
εκατομμύρια αντίστοιχα, καθαρές από
προβλέψεις.
Η Διοίκηση αξιολογεί, στο τέλος κάθε
περιόδου αναφοράς, την
ανακτησιμότητα των εμπορικών
απαιτήσεων και προβαίνει σε
απομείωση της αξίας αυτών όταν
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη
κάθε απαίτησης, στο σύνολό της ή
κατά ένα μέρος, δεν είναι πιθανή
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και
εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας για
τις υποθέσεις που αυτή διαχειρίζεται.
Δεδομένης της σημαντικότητας των
συγκεκριμένων υπολοίπων για την
Εταιρεία και τον Όμιλο, και των
κρίσεων και εκτιμήσεων της
Διοίκησης που απαιτούνται για την
αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των
απαιτήσεων, καθιστούν το θέμα αυτό
ένα από τα σημαντικότερα θέματα
ελέγχου.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που
διενεργήσαμε σχετικά με το θέμα αυτό
περιλάμβαναν την εξέταση των
διαδικασιών είσπραξης των
απαιτήσεων, τη διερεύνηση και
εξέταση εισπράξεων παλαιών
υπολοίπων που πραγματοποιήθηκαν
εντός της τρέχουσας χρήσης καθώς
και μεταγενέστερα του τέλους αυτής.
Λάβαμε και εξετάσαμε απαντητική
επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του
Ομίλου σχετικά με τις υποθέσεις
απαιτήσεων που αυτή χειρίζεται και
διενεργήσαμε διερευνητικές συζητήσεις
για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων επί των υποθέσεων
αυτών.
Επιπρόσθετα, εξετάσαμε τη
μεθοδολογία, την ορθότητα των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και
του εύλογου των παραδοχών και των
κρίσεων που υιοθετήθηκαν από την
Εταιρεία και τον Όμιλο αναφορικά με
το ποσό της απομείωσης των
εμπορικών απαιτήσεων που έχει
αναγνωρισθεί στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις και αξιολογήσαμε την
επάρκεια του ποσού αυτού.
Αξιολογήσαμε την καταλληλότητα και
επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
σχετικά με τις προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων και την έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο.
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4. Ανακτήσιμη αξία μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σημειώσεις 19 και 21 επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας. Στις Σημειώσεις 6.2, 6.8 και 6.11 αναφέρονται οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές σχετικά με
το θέμα αυτό.
Σημαντικό θέμα ελέγχου

Πώς εξετάστηκε το θέμα κατά τον
έλεγχό μας

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η
Εταιρεία κατέχει ενσώματα
περιουσιακά στοιχεία αξίας
ΕΥΡΩ 212.3 εκατομμύρια (Όμιλος:
ΕΥΡΩ 224.4 εκατομμύρια) και
επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
ύψους ΕΥΡΩ 20.1 εκατομμύρια.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που
διενεργήσαμε σχετικά με το θέμα αυτό
περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την
εξέταση της διαδικασίας και των
μεθόδων εκτίμησης της ανακτήσιμης
αξίας αυτών των μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων στο τέλος
χρήσης.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, αξιολογούν
την ύπαρξη ή μη απομείωσης των εν
λόγω μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων συγκρίνοντας
τη λογιστική αξία με το ανακτήσιμο
ποσό τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις
απομείωσης τους. Η αξιολόγηση
βασίζεται σε σημαντικές κρίσεις,
εκτιμήσεις και παραδοχές της
Διοίκησης λαμβανομένου υπόψη του
οικονομικού περιβάλλοντος και του
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον
κλάδο παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής
υγείας.
Ο προσδιορισμός της ανακτήσιμης
αξίας των παραπάνω μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων στο τέλος της χρήσης έχει
αξιολογηθεί ως ένα από τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου λόγω
της σημαντικότητας της λογιστικής
τους αξίας επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
και των εκτιμήσεων και παραδοχών
που σχετίζονται με τον προσδιορισμό
της αξίας αυτής.

Αξιολογήσαμε τους
χρηματοοικονομικούς
προϋπολογισμούς στους οποίους
βασίσθηκε η πρόβλεψη των
μελλοντικών ταμειακών ροών
αναφορικά με τον προσδιορισμό της
αξίας λόγω χρήσης αυτών των
περιουσιακών στοιχείων στο τέλος
χρήσης συμπεριλαμβανομένης της
εξέτασης της ακρίβειας ιστορικά των
προϋπολογιστικών στοιχείων αυτών.
Με τη βοήθεια των ειδικών
εμπειρογνωμόνων μας σε θέματα
αποτιμήσεων, εξετάσαμε την
μεθοδολογία, την αξιοπιστία, την
ορθότητα των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των παραδοχών που υιοθετήθηκαν
στους ανωτέρω προϋπολογισμούς, με
έμφαση στο επιτόκιο προεξόφλησης
και το ρυθμό ανάπτυξης. Υπολογίσαμε
ανεξάρτητα το επιτόκιο προεξόφλησης
προκειμένου να το συγκρίνουμε με
αυτό που χρησιμοποίησε η Διοίκηση
αντιπαραβάλλοντας το και με
πληροφορίες της εξωτερικής αγοράς.
Εκτελέσαμε επίσης αναλύσεις
ευαισθησίας σχετικά με τις σημαντικές
υποθέσεις για την εκτίμηση της
έκτασης των επιπτώσεων στην εν
λόγω αποτίμηση.
Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια των
ειδικών εμπειρογνωμόνων μας,
εξετάσαμε τις μελέτες και εκτιμήσεις
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Σημαντικό θέμα ελέγχου

Πώς εξετάστηκε το θέμα κατά τον
έλεγχό μας
που διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους
επαγγελματίες εκτιμητές για
συγκεκριμένες κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων και
αξιολογήσαμε την ικανότητα, εμπειρία
και αντικειμενικότητα των εκτιμητών
αυτών.
Επίσης, αξιολογήσαμε την
καταλληλόλητα και επάρκεια των
σχετικών γνωστοποιήσεων στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Άλλες Πληροφορίες
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων» και στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως
εμπεριέχονται στην προβλεπόμενη από το Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Ελέγχου επί
αυτών.
Η γνώμη μας επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί
αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η
ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή
τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με
βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνη της Διοίκησης και των Υπευθύνων για τη Διακυβέρνηση επί των Ατομικών και
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Ατομικών και
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες ελέγχου, που η Διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

44

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κατά την κατάρτιση των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η
Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Ατομικές και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη, είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Ατομικές και
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις ατομικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.



Κατανοούμε τις εσωτερικές δικλείδες ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου της Εταιρείας.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.



Καταλήγουμε σε συμπέρασμα για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το
αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
45

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Αν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις επί των Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.


Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά
πόσο οι Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.



Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την έκφραση γνώμης επί αυτών των
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την
επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου αυτών των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις εσωτερικές δικλείδες ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε σε αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα
που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας, και τα σχετικά μέτρα προστασίας,
όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα
εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Περιγράφουμε τα θέματα αυτά στην έκθεση ελεγκτή, εκτός εάν νόμος ή κανονισμός αποκλείει τη
δημοσιοποίηση ενός θέματος ή όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, διαπιστώσουμε ότι ένα θέμα δεν θα
έπρεπε να γνωστοποιηθεί με την έκθεσή μας, διότι ενεργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο θα αναμενόταν εύλογα
ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα υπερτερούσαν από τα οφέλη δημοσίου συμφέροντος μιας τέτοιας
δημοσιοποίησης.

46

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
(1) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται Δήλωση Εταιρικής
Διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του
Κ.Ν. 2190/1920.
(2) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες απαιτήσεις του Άρθρου 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του
άρθρου 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις Ατομικές και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
(3) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδη σφάλματα στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπής με τη
Συμπληρωματική Έκθεση μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με ημερομηνία 30 Απριλίου 2018,
που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Κανονισμού αριθ. 537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
3. Παροχή μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες μη ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες
απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού αριθ. 537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Επίσης, παραμείναμε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία κατά τη διενέργεια του ελέγχου μας.
Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε παράσχει στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες, κατά τη
διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 γνωστοποιούνται στη Σημείωση 11 των Ατομικών
και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας με την από 29 Ιουνίου 2015 απόφαση της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για
μια συνολική περίοδο τριών ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Παναγιώτης Μπούντρος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 22011
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27. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

100

28. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

101 – 102

29. Δανειακές υποχρεώσεις

102 – 105

30. Υποχρέωσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους

106 – 107

31. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

108

32. Εμπορικές υποχρεώσεις

108

33. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

108

34. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

109

35. Έυλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων

109 – 110

36. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

110 – 114
114

37. Δεσμεύσεις
38. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

114 - 115

39. Συνδεδεμένα μέρη

115 – 117
117

40. Μεταγενέστερα γεγονότα

118 - 124

41. Πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005
42. Διεύθυνση Διαδικτύου

124

43. Στοιχεία και πληροφορίες

125
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σε χιλιάδες Ευρώ
Σημ.
Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

19
20

Όμιλος
31/12/2017

31/12/2016

224.389
437

228.252
339

31/12/2017

Εταιρεία
31/12/2016

212.344
426

216.436
335

281

277

281

276

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Αναβαλλόμενενες φορολογικές
απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

21
22

0
0

0
109

20.072
0

20.072
0

23

7.668

10.336

7.638

10.312

232.776

239.312

240.761

247.431

Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

24
25
26
27

4.535
102.519
18.400
3.228
128.683
361.459

4.477
102.270
10.421
12.182
129.350
368.662

4.370
102.350
20.813
2.872
130.406
371.167

4.211
101.824
11.644
11.716
129.395
376.825

28

26.888

26.888

26.888

26.888

28
28

19.777
18.232

19.777
18.127

19.777
17.860

19.777
17.860

-1.718

-4.139

640

-780

63.180

60.654

65.165

63.746

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας

161

103

0

0

63.342

60.757

65.165

63.746

29

203

11

0

5

30
31

10.428
1.864

9.989
3.221

10.326
1.864

9.897
3.220

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
στους εργαζομένους
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενενες φορολογικές
υποχρεώσεις

23

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

29
32

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

33

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

28.252

28.385

28.243

28.373

40.747
7.501

41.606
11.280

40.432
6.257

41.494
10.732

143.129
73.191

144.880
74.882

140.814
88.000

142.581
87.384

33.549

35.257

30.498

30.888

257.370
298.117

266.299
307.905

265.569
306.001

271.585
313.080

361.459

368.662

371.167

376.825
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Όμιλος

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοοικονομικά έξοδα
Καθαρό χρηματοοικονομικό
αποτέλεσμα
Αναλογία
κερδών
από
συγγενείς εταιρείες
Κέρδη προ φόρων

8
10

Φόρος εισοδήματος – (έξοδο)
Κέρδη μετά φόρων

17

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

9
11
12
15

169.267
-132.570
36.696
5.359
-24.543
-3.397
-163
13.953
3
-8.159

167.346
-130.055
37.291
5.038
-23.802
-3.282
0
15.244
4
-8.495

164.028
-131.190
32.838
4.695
-22.521
-2.998
-167
11.847
64
-7.879

162.676
-127.915
34.761
4.331
-21.858
-3.130
0
14.105
34
-10.803

16

-8.156

-8.490

-7.815

-10.769

0
5.797

8
6.761

0
4.031

0
3.336

-3.111
2.686

-3.233
3.528

-2.536
1.495

-2.891
445

2.627
60

3.469
59

-

-

0,0303

0,0400

0,0172

0,0051

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη ανά μετοχή

1/1-31/12/2017

18
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Όμιλος

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Σημ.
Κέρδη μετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που αναταξινομούνται
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής οικονομικών
καταστάσεων θυγατρικών
εξωτερικού

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

2.686

3.528

1.495

445

-24
-24

-3
-3

0
0

0
0

-109
32
-78

-2.185
634
-1.552

-106
31
-76

-2.177
631
-1.545

Λοιπά συνολικά έσοδα , μετά από
φόρους
Συνολικά έσοδα

-102
2.584

-1.555
1.973

-76
1.420

-1.545
-1.100

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

2.526
58

1.916
57

-

-

Ποσά που δεν
αναταξινομούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναλογιστικές ζημίες από
υποχρεώσεις καθορισμένων
παροχών στο προσωπικό
Φόρος εισοδήματος – όφελος

30
17
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2017
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01
Ιανουαρίου 2017
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

26.888
0

19.777
0

18.127
0

-4.139
2.627

60.654
2.627

103
60

60.757
2.686

0
0
0
0

0
0
0
0

-24
-24
129
0

-76
2.551
-129
0

-101
2.526
0
0

-1
58
0
0

-102
2.584
0
0

26.888

19.777

18.232

-1.718

63.180

161

63.342

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01
Ιανουαρίου 2017
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

26.888
0

19.777
0

17.860
0

-780
1.495

63.746
1.495

0
0

0
0

0
0

-76
1.420

-76
1.420

26.888

19.777

17.860

640

65.165
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2016
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2016
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2016

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

58.739
3.469

108
59

58.847
3.528

-1.550
1.919
0

-1.553
1.916
0

-2
57
-62

-1.555
1.973
-62

18.127

-4.139

60.654

103

60.757

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

26.888
0

19.777
0

18.131
0

-6.057
3.469

0
0
0

0
0
0

-3
-3
0

26.888

19.777

Σύνολο

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2016
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

26.888
0

19.777
0

17.860
0

320
445

64.846
445

0
0

0
0

0
0

-1.545
-1.100

-1.545
-1.100

26.888

19.777

17.860

-780

63.746
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Απομειώσεις συμμετοχών
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

Όμιλος
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016

Εταιρεία
1/1-31/12/2017
1/1-31/12/2016

5.797

6.761

4.031

3.336

9.408
0
1.881
-3

8.211
0
2.513
0

9.221
0
1.623
0

8.021
2.470
2.525
0

159
8.160

-16
8.495

104
7.879

-38
8.333

-58
-9.952

208
-5.790

-160
-11.620

277
-3.966

-8.013

-1.986

-4.451

-594

-8.439
-465

-8.346
-274

-8.209
-116

-8.186
-145

-1.525

9.775

-1.698

12.031

-5.833

-3.768

-5.388

-3.608

5

8

1

8

Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική
Τόκοι εισπραχθέντες

0
3

0
4

0
3

-2.470
4

Μερίσματα εισπραχθέντα

0

0

0

31

-5.825

-3.755

-5.384

-6.036

525
-1.963

1.192
-5.361

213
-1.963

1.192
-5.361

-110
-55

-60
-35

-11
0

-11
0

-1.604

-4.265

-1.762

-4.181

-8.954

1.756

-8.843

1.815

12.182

10.426

11.716

9.901

3.228

12.182

2.872

11.716

Καθαρές ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και
άϋλων παγίων στοιχείων

Καθαρές ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες (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)
(Σημ.29)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης χρήσης
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο
Η Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Α.Ε. (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο ‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται
στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. Η
Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και
απασχολούν 2.804 και 2.940 υπαλλήλους αντίστοιχα.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στοιχεία Επιχείρησης:
Διοικητικό Συμβούλιο:

Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος
Dr Jan Liersch Ruediger– Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Νικόλαος Κορίτσας - Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Αλεξάνδρα Μικρουλέα- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Τουντόπουλος Βασίλειος- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Έδρα Εταιρείας:
Διστόμου 5-7 , Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
ΑΡ.ΜΑΕ:
13782/06/Β/86/06
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:
356301000
Ελεγκτική Εταιρεία:
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
3, Στρατηγού Τόμπρα
Αγία Παρασκευή
15342 Αθήνα
Οι εταιρείες, οι οποίες περιελήφθησαν στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για την
χρήση που έληξε στις 31/12/2017 μαζί με τα σχετικά ποσοστά παρατίθενται κατωτέρω. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση
στις εταιρείες και την μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης
χρήσης 2016, με εξαίρεση την περίπτωση της συγγενούς εταιρείας INTEROPTICS ΑΕΕ, η οποία πωλήθηκε τον Μάρτιο
του 2017. Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται στην σημείωση 6.1.
% συμμετοχής
2017
100.00%

% συμμετοχής
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100.00%

Μέθοδος
Ενσωμάτωσης
Ολική

51.00%

51.00%

Ολική

50.50%
33.00%

50.50%
33.00%

Ολική
Ολική

68.89%

68.89%

Ολική

Διαγνωστικό Κέντρο

100.00%

100.00%

Ολική

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78.90%

78.90%

Ολική

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία
Νοσηλευτικών Μονάδων,
εκμετάλλευση υπαίθριου
πάρκινγκ
Μαιευτική και γυναικολογική
κλινική

100.00%

100.00%

Ολική

100,00%

100,00%

Ολική

Ονομασία εταιρείας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

Χώρα έδρας
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
Α.Ε.
HOSPITAL AFFILIATES
INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

BIOAXIS SRL (πρώην
MEDSANA SRL)
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δραστηριότητα
Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό
Κέντρο
Διαγνωστικό Κέντρο
Παροχή Υπηρεσιών
Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών
Κακώσεων
Οργάνωση & Διοίκηση
Νοσηλευτικών Μονάδων
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2. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επιμέτρησης
Οι ενοποιημένες και ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31/12/2017 (εφεξής οι
«Χρηματοοικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και
των διερμηνειών τους όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει προαιρετική εφαρμογή
κάποιου Προτύπου πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Σημειώνεται ότι τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 31/12/2017, στις 30/4/2018. Επισημαίνεται ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τελούν
υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
3. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
4. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στην
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη
εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι
αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές
λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν.
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων περιγράφονται
παρακάτω:
(α) Πρόβλεψη ποσού της αυτόματης επιστροφής (Clawback):
Στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-07-2013) και τις μεταγενέστερες υπουργικές
αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Clawback) με αναδρομική ισχύ από 01/01/2013
και διάρκεια έως 31/12/2018, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για την επίδραση των διατάξεων αυτών στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του Clawback δεν έχουν
γνωστοποιηθεί και είναι μη οριστικοποιημένες, δύναται να παρουσιαστούν αποκλίσεις σε σχέση με τον οριστικό
προσδιορισμό του Clawback του β’ εξαμήνου 2017 στο μέλλον, εφόσον παραμείνουν σε ισχύ οι υφιστάμενες
αποφάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 25.

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος:
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12, υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν
στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση καθώς και πρόβλεψη για
τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων
εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 17.
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(γ) Υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού:
Οι υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια
των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των
αμοιβών των εργαζομένων και το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς, όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις
παραμέτρους αυτές. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε
σημαντική αβεβαιότητα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 30.
(δ) Απομείωση απαιτήσεων:
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής
Υπηρεσίας του Ομίλου, στην βάση και των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 25.
(ε) Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων:
Οι εταιρείες του Ομίλου εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 38.
(στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων:
Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την
31/12/2017, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρήση των στοιχείων του
ενεργητικού.
(ζ) Απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία προδιορίζεται ως η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τυχόν έξοδα διάθεσης και της αξίας χρήσεως. Για τον υπολογισμό
της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την
μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα
αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 19.
(η) Απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες των ΔΛΠ για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών της. Κατά τον
προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξία της η Εταιρεία εκτιμά, μαζί με άλλους
παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, γεγονός
το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τις
βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικές πολιτικές, το μέλλον της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων
παραγόντων όπως η επίδοση του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και
χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 21.
(θ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
H αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την ανακτησιμότητά τους και
ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών
απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών
φορολογικών κερδών, τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές του Ομίλου. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές του Ομίλου δεν έχουν
αναγνωρίσει μελλοντικές φορολογικές ωφέλειες επί των φορολογικών τους ζημιών. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στη σημείωση 23.
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5. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Η δεδηλωμένη στήριξη του βασικού μετόχου στο «επιχειρείν» του Ομίλου και της Εταιρείας είναι συνεχής και
αδιαπραγμάτευτη. Το γεγονός αυτό τεκμαίρεται τόσο στην επί 34 χρόνια συνεχή παρουσία του στον ιδιωτικό
κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, που κατέστησαν τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, ηγέτη του κλάδου όσο και
στην πρωτοπόρα για την εποχή του απόφαση, να καταστήσει από το 2007, ισότιμο εταίρο του, τον μεγαλύτερο
όμιλο υγείας στην Ευρώπη Asklepios Kliniken GmbH, μετέχοντας στο κεφάλαιο του Ομίλου.
Η στήριξη αυτή ήταν και μια από της προϋποθέσεις, τόσο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που γίνονταν σχετικά
με την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου με τις πιστώτριες τράπεζες, όσο και μέρος των τελικών όρων της
τελικής σύμβασης τροποποίησης του δανείου.
H μη τήρηση ορισμένων περιοριστικών χρηματοοικονομικών όρων, που παρατείνει την κατάταξη του ομολογιακού
δανείου κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, οφείλεται κυρίως στην υπογραφή της δανειακής συμβάσεως στο τέλος
του έτους (05/10/2017) με αναδρομική ισχύ.
Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον κύριο λόγο για τον οποίο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρείας κατά τις 31/12/2017, υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους
στοιχείων κατά ποσό Ευρώ 128.687 χιλ. και ποσό Ευρώ 135.164 χιλ. αντίστοιχα.
Την 30 Απριλίου 2018 οι πιστώτριες τράπεζες παρείχαν την συναίνεση τους για την άρση της υποχρέωσης τήρησης
των παραπάνω περιοριστικών δανειακών όρων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία θα
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους Δανειστές, με σκοπό την ενίσχυση των
παρεχόμενων εξασφαλίσεων του δανείου με όρους αποδεκτούς από τους Ομολογιούχους Δανειστές.
Στα πλαίσια της σύμβασης ομολογιακού δανείου, η Εταιρεία, κατά την 31/12/2017 έχει ενεχυριάσει προς
εξασφάλιση των όρων τήρησης και αποπληρωμής του δανείου, εμπορικές απαιτήσεις από δημόσιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ 38,2 εκ.
Επισημαίνεται ότι, εντός του έτους, αναμένεται η εξόφληση των παλαιών υπολοίπων 2007-2011 από τα
Ασφαλιστικά Ταμεία (πριν την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ) ενώ βελτιώνεται και η ροή των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ
σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σταθερή παραμένει επίσης, η διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν
από τις περικοπές που οφείλονται στο rebate και στο clawback.
Βελτίωση στην ταμειακή ρευστότητα θα συντελέσουν επίσης οι ανοδικές εισπράξεις των απαιτήσεων από
ασφαλιστικές εταιρείες ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης των εσόδων.
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.
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη:
•

τους όρους αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου,

•
την αποτύπωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θετικών
αποτελεσμάτων,
•
την επιτυχή εφαρμογή του επιχειρηματικού της πλάνου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη για την ερχόμενη
πενταετία, με κεντρικούς άξονες την ανάπτυξη των πωλήσεων και την περιστολή δαπανών, κυρίως των μεταβλητών
(υλικά, αμοιβές τρίτων, εξοικονόμηση ενέργειας, επισκευές, συντηρήσεις κλπ) και προεξοφλεί την επαλήθευση των
εκτιμήσεών της, στο άμεσο προσεχές μέλλον,
•
την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω της δυναμικής προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής αξιοποιώντας
τη διασπορά του δικτύου των κλινικών μας,
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•
την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τον ασφαλιστικό κλάδο, αναπτύσσοντας κυρίως νέα προϊόντα και
αναπροσαρμόζοντας τις υπάρχουσες συμβάσεις,
•
την διεύρυνση συμπληρωματικών πηγών εσόδου που τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μέσω των
κλινικών μελετών,
•

την σταθερή προσήλωση του Ομίλου στην προσέλκυση ιατρικού τουρισμού,

•

την ενίσχυση των εσωτερικών δομών Εταιρικής Διακυβέρνησης,

συνέταξε τις συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας καθώς εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο θα συμβάλει στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και των
ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και θα εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα στην Εταιρεία για να
εξυπηρετήσει τις χρηματοδοτικές, επενδυτικές και λειτουργικές ανάγκες της για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών
από την περίοδο αναφοράς.
6α. Λογιστικές Πολιτικές
Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν εφαρμόσει με συνέπεια τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές σε όλες τις περιόδους που
εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Kατωτέρω, στην παράγραφο 6β, παρουσιάζονται τα πρότυπα τα
η
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από
η
την 1 Ιανουαρίου 2017 ωστόσο δεν έχουν εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.
6.1 Ενοποίηση:
Οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Θυγατρικές
εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί έλεγχο άμεσα, ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών εταιρειών.
Έλεγχος υπάρχει όταν μια εταιρεία έχει την εξουσία, άμεσα ή έμμεσα, να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και
λειτουργικές αρχές μιας οντότητας, με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από τις δραστηριότητες της. Για την εκτίμηση
της ύπαρξης ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν δικαιώματα ψήφου τα οποία προς το παρόν μπορούν να ασκούνται
ή δύναται να τροποποιηθούν. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος
μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
θυγατρικής (Κέντρο Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων Α.Ε.), στην οποία αν και η μητρική
κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, ασκεί έλεγχο μέσω της δυνατότητας διορισμού της
πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου «Έρευνα Ε.Α.Ε.», «Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε.» και «Hospital Αffiliates Α.Ε.» σύμφωνα
με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους έχουν τεθεί σε εκκαθάριση. Προγενέστερα και καθόλη την διάρκεια της
χρήσης 2006, οι εταιρείες «Έρευνα Ε.Α.Ε.» και «Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε.» μεταβίβασαν μαζί με τα παραγωγικά τους
πάγια – μηχανολογικό εξοπλισμό, τις λειτουργίες τους στην Μητρική εταιρεία με συνέπεια, οι Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις τους να μην περιλαμβάνουν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επομένως, η εκκαθάριση όλων
των ανωτέρω εταιρειών δεν έχει θεωρηθεί ως διακοπτόμενη δραστηριότητα, ώστε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες» προκειμένου να παρουσιαστούν διακεκριμένα τα λειτουργικά τους αποτελέσματα και τα
περιουσιακά τους στοιχεία.
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών
του Ομίλου έχουν απαλειφθεί στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη
για συναλλαγές μεταξύ των συγγενών εταιρειών απαλείφονται έναντι του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου στη
συγγενή εταιρεία. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις
απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου Ενεργητικού. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών και
των συγγενών, έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν
από τον Όμιλο. Όλες οι θυγατρικές που ενοποιούνται συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις για την
ίδια περίοδο και την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου) με αυτήν της μητρικής με εξαίρεση τις θυγατρικές «Έρευνα
Ε.Α.Ε.» και «Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε.», που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις για περιόδους 1/7-30/6.
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Όμως για σκοπούς ενοποίησης συντάχθησαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών που
αφορούσαν την ίδια περίοδο με αυτήν της Μητρικής (1/1/2017-31/12/2017), οι οποίες και περιλήφθησαν στην
ενοποίηση.
Οι ζημιές των θυγατρικών αποδίδονται στα δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο, ακόμα και αν αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χρεωστικό λογιστικό υπόλοιπο.
6.2 Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις):
Οι συμμετοχές της μητρικής Εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον
τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

6.3 Συμμετοχές σε Συγγενείς:
(i) Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:
Οι συμμετοχές του Ομίλου στις εταιρείες στις οποίες ασκεί ουσιώδης επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή
κοινοπραξίες, λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως. Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο,
τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν μια εταιρεία κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, ποσοστό 20% έως 50% των
μετοχών της εταιρείας. Με βάση αυτή τη μέθοδο, η συμμετοχή στην συνδεδεμένη καταχωρείται στο κόστος κτήσεως
πλέον των μεταβολών στο ποσοστό του Ομίλου στην καθαρή τους θέση, μετά την αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον
τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων απεικονίζει την αναλογία του
Ομίλου στα αποτελέσματα της συνδεδεμένης. Όλες οι συγγενείς εταιρείες που περιλήφθησαν στην ενοποίηση
συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις για την ίδια περίοδο και την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου)
με αυτήν της μητρικής.
Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη
συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω
δεσμεύσεις για λογαριασμό της συνδεδεμένης.
(ii) Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:
Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος
κτήσης, μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης.
6.4 Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες (από κοινού ελεγχόμενες οντότητες) :
Ο Όμιλος δεν συμμετέχει σε κοινοπραξίες, οι οποίες αποτελούν από κοινού ελεγχόμενες οντότητες με άλλες
επιχειρήσεις. Οι από κοινού ελεγχόμενες οντότητες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις με την μέθοδο της καθαρής θέσεως μέχρι την ημερομηνία που ο Όμιλος παύει να τις ελέγχει από κοινού
με άλλους εταίρους.
6.5 Μετατροπή ξένων νομισμάτων:
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των Ελληνικών θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι
συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε
ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται
ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν σε
αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Το νόμισμα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Ομίλου είναι το επίσημο νόμισμα της εκάστοτε χώρας όπου κάθε
θυγατρική λειτουργεί. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων όλοι οι λογαριασμοί του
ισολογισμού των θυγατρικών μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία που είναι σε ισχύ την
ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με βάση την μέση
σταθμική ισοτιμία που επικρατούσε κατά την διάρκεια του έτους.
Η σωρευμένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω μετατροπή καταχωρείται απ’ ευθείας στα ενοποιημένα ίδια
κεφάλαια έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και μεταφέρεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
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6.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από λογισμικά προγράμματα. Αυτά αποσβένονται βάσει της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα πέντε έτη. Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων
περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί
προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και
τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται
ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
6.7 Αναγνώριση Εσόδων:
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές και αποτιμώνται στην ευλογη αξία του ανταλλάγματος το οποίο
έχει εισπραχθεί ή αναμένεται να εισπραχθεί. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες που
καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, ο
βασικός ασφαλιστικός φορέας με τον οποίο συνεργάζεται ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι ο ΕΟΠΥΥ. Οι Ασφαλιστικοί
Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία, αφορούν ασφαλιστικές εταιρίες του εσωτερικού αλλά και του
εξωτερικού. Τα έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται
να εισπραχθεί ανά κατηγορία.
Πώληση αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
Μερίσματα
Tα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα
των εταιρειών που τα διανέμουν.
6.8 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία:
Τα γήπεδα, και τα κτίρια αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος (τεκμαρτό κόστος βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1), μείον
τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος προέβη στην
αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές
χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε
πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας
τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή,
αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των
ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την
διαγραφή του παγίου περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το
εν λόγω πάγιο.
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6.9 Αποσβέσεις:
Τα γήπεδα δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές, οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες
ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία
Κτίρια
Βελτιώσεις εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιο Ποσοστό
2%
Βάση της διάρκειας μίσθωσης
6,67%- 10%
6%-10%
10%- 25%

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς.
6.10 Υπεραξία και συνενώσεις εκμεταλλεύσεων: Οι συνενώσεις εκμεταλλεύσεων λογίζονται με βάση τη μέθοδο της
εξαγοράς (acquisition accounting method). Με βάση αυτή τη μέθοδο αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες τα
περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων των προγενέστερα μη αναγνωρισμένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων)
και οι υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων) του εξαγοραζόμενου κατά την ημερομηνία
εξαγοράς. H υπεραξία από συνενώσεις εκμεταλλεύσεων προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της
εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Στη συνέχεια η υπεραξία αποτιμάται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες
ζημιές απομείωσης.
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή
αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται,
κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που
αναμένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή.
Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, οι
οποίες σχετίζονται με την υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογούσας
υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης.
Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η
υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα πρέπει να συμπεριληφθεί στην λογιστική αξία του τμήματος αυτού
προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα
προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών που παραμένει.
Η υπεραξία που τυχόν προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις εταιρειών επιμερίζεται και παρακολουθείται σε επίπεδο
Ομίλου στις βασικές μονάδες παραγωγής ταμειακών ροών (cash generating units), οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε
σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Ο Όμιλος, προκειμένου να
προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας, διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των
μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών, στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου.
Όταν ο Όμιλος αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες (εξαγορά ποσοστών
μειοψηφίας), η συνολική διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της αναλογίας των ποσοστών μειοψηφίας που
αποκτώνται (υπεραξία ή αρνητική υπεραξία) εκκαθαρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια επειδή θεωρείται ως
συναλλαγή μεταξύ μετόχων (entity concept method). Κατ’ αντιστοιχία, όταν πωλούνται ποσοστά μειοψηφίας (χωρίς η
τελική συμμετοχή να οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής), τότε τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται
απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.
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6.11 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία
ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού
ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του
ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν
ξεχωριστά. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού.
Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική
αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.
6.12 Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
 Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
 Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά
έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως, χωρίς σημαντική καθυστέρηση
υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.
 Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού,
ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του
συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού
αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του
συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής
του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή, η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου
ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί ο Όμιλος να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή
είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και
δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου είναι η αξία του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος
πώλησης του στοιχείου, το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου
περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του
δικαιώματος.
(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού:
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού από-αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν
υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο
δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους
όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.
6.13 Αποθέματα:
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των
αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης.
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Το κόστος των αποθεμάτων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των
αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη
για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Ειδικά τα αποθέματα των
φαρμάκων αποτιμώνται με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή στην τελευταία τιμή κτήσεως, λόγω του υφισταμένου
καθεστώτος διατιμήσεως, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.2 «Αποθέματα», παράγραφος 24.
6.14 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι:
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για
τυχόν μη εισπρακτέα ποσά ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των
κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται από τη διοίκηση για να
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα σχετικής πρόβλεψης με κριτήρια τη δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και την
παλαιότητα των υπολοίπων του. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς
κινδύνους με βάση την ιστορικότητα των εισπράξεων και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές
ενέργειες για την είσπραξή της.
6.15 Χρηματικά Διαθέσιμα:
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη
των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Οι υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο παθητικό στις βραχυπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται
από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
6.16 Μετοχικό κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Μητρικής Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό
«Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων
μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
6.17 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:
Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα δάνεια
που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας
αναφοράς. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του δεδουλευμένου.
6.18 Κόστη Δανεισμού:
Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία είναι δουλευμένα.
6.19 Παροχές προσωπικού
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος
(projected unit credit method).
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ενώ τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω μεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται
στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
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Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία προσδιορίζεται με
αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της
απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση.

6.20 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα:
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τους κύριους Κρατικούς Ασφαλιστικούς Φορείς που αφορούν
στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ), οι οποίοι χορηγούν συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι
υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους.
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με
βάση αυτό το πρόγραμμα.
6.21 Τραπεζικός δανεισμός:
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των
εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (effective rate). Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν
από τις διαφορές του αναπόσβεστου κόστους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης όπως και οι διαφορές που
προκύπτουν κατά την αποαναγνώριση (αποπληρωμή) της δανειακής υποχρέωσης. Τα κόστη δανεισμού
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγματοποιούνται.
6.22 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κάθε μιας εκ των
εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι
θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως
αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους
φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των
θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε προσωρινές
διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται για τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:
 Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απομείωση της υπεραξίας.
 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε
μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

67

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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





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

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, των άμεσων δαπανών
απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
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(i)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό
την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια:
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα (και που είναι εκτός των συνήθων
πιστωτικών ορίων του Ομίλου), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια
διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
6.29 Κρατικές επιχορηγήσεις:
Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα
επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής
των επιχορηγούμενων παγίων. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης
πραγματοποίησης τους για την συστηματική συσχέτισή τους με τα επιχορηγούμενα έξοδα.
6.30 Διανομή μερισμάτων:
Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους του Ομίλου αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
6.31 Συμψηφισμοί:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό δημοσιεύεται
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, όταν υπάρχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα
αναγνωρισμένα ποσά και να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί η απαίτηση και να
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα διακανονισμός ως προς την υποχρέωση.
6.32 Συγκριτικά ποσά:
Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με αλλαγές στην παρουσίαση
των στοιχείων της παρούσης χρήσης χωρίς καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα
αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, της προηγούμενης χρήσης για τον Όμιλο και την
Εταιρεία.
6β. Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ετήσιων
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, 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 2016, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν
από την 1/1/2017 όπως παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο.
Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία
γνωστοποιήσεων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας
μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να
γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν:
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- τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
- τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές,
- τις μεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές μεταβολές.
Ο Όμιλος έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στη σημείωση 29.



Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την οποία
αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς στην
εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές
διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή
της χρήσης τους.
• Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το
συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές
διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι εκπεστέες
φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου
που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση κάποιων
στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να αποδειχθεί
ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η τροποποιήση δεν έχει επίδραση στις Aτομικές και Eνοποιημένες Xρηματοοικονομικές Kαταστάσεις.



Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο 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»
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• 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.
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.
Ο Όμιλος εξέτασε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις.
Ειδικότερα:
• O Όμιλος δραστηριοποιείται ουσιαστικά στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα στην
δευτεροβάθμια περίθαλψη (Παροχή υπηρεσιών υγείας στο εσωτερικό κυρίως) και πρωτοβάθμια περίθαλψη
(Παροχή υπηρεσιών υγείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό). Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15 η αναγνώριση του
εσόδου απεικονίζει την μεταφορά των υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι του ποσού που
αντιπροσωπεύει την αμοιβή. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία προσδιορισμού των υποχρεώσεων στον πελάτη
στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια περίθαλψη και δευτεροβάθμια περίθαλψη) καθώς
αξιολογεί κατά πόσο η δευτεροβάθμια περίθαλψη αποτελεί μεταφορά των υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών με
την πάροδο χρόνου και κατά πόσο η πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί μεταφορά των υπεσχημένων αγαθών ή
υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
• Ο Όμιλος επίσης αξιολογεί για τους πελάτες στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες δευτεροβάθμιας
περίθαλψης και για τους οποίους σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτές
δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί (π.χ. έκδοση εξιτηρίου), κατά πόσο το μέρος των υπεσχημένων υπηρεσιών που τους
έχουν παρασχεθεί μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, αποτελούν
ιδιαίτερη κατηγορία περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις.
Πρώτη μετάβαση (Δ.Π.Χ.Α. 15 § C3b, C7): Δεν υπάρχει ποσοτική επίδραση, λόγω της μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 15,
στο υπόλοιπο εις νέον των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου κατά την 1.1.2018, αφού δεν αλλάζει
ουσιαστικά ο τρόπος αναγνώρισης εσόδου για τον Όμιλο, με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 15, σε σχέση με εκείνες του
Δ.Λ.Π. 18.
Για λόγους συγκρισιμότητας, στην συγκριτική στήλη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που θα καταρτισθούν για την διαχειριστική χρήση που θα λήξει την 31
Δεκεμβρίου 2018 έτος πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 15, θα παρουσιαστούν δύο νέα κονδύλια. Στο ενεργητικό
θα παρουσιαστεί το κονδύλι «Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες» ποσού ευρώ 1.964 χιλ. (αντί να
συμπεριληφθεί στις εμπορικές απαιτήσεις) το οποίο αφορά αναγνωρισμένα έσοδα στη χρήση 2017, προερχόμενα
από παροχή υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης για πελάτες – ασθενείς στους οποίους, κατά την 31
Δεκεμβρίου 2017, δεν είχε δοθεί εξιτήριο από τις κλινικές του Ομίλου. Στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα
εμφανιστεί το κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες» ποσού ευρώ 6.491, (αντί να συμπεριληφθεί στις
λοιπές υποχρεώσεις) το οποίο αφορά υπόλοιπο προκαταβολών που είχε πάρει ο Όμιλος από πελάτες του και δεν
είχε ακόμη ολοκληρώσει τις απορρέουσες από τα ποσά αυτά των προκαταβολών, συμβατικές υποχρεώσεις προς
αυτούς.



Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειμένου του προτύπου 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:
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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
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.
Ο Όμιλος εξέτασε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις.
Ειδικότερα:
Στις εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται κυρίως απαιτήσεις από δημόσιους, ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς φορείς και ιδιώτες. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 απαιτεί την αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών λόγω
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πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η πιστοληπτική
ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση.
Πρώτη Μετάβαση (Δ.Π.Χ.Α.9 § 7.2.15,16): Η Διοίκηση του Ομίλου προέβη κατά την ημερομηνία αναφοράς σε
αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, εφαρμόζοντας την απλουστευμένη προσέγγιση του Δ.Π.Χ.Α.9
(§ 5.5.15α), αναφορικά με τις εμπορικές απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών
απαιτήσεων προέρχεται από πελάτες που εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Στην παρούσα φάση, η Διοίκηση
του Ομίλου βρίσκεται στο στάδιο προσδιορισμού των τελικών συμπερασμάτων και εκτιμά ότι η εφαρμογή του νέου
προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση, στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας
κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 (ημερομηνία πρώτης μετάβασης).
Εντός της προηγούμενης χρήσεως 2016 καθώς και εντός της κλειόμενης χρήσης 2017 ο Όμιλος είχε έσοδα και
αντίστοιχες ταμειακές εισροές από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ευρώ, το
οποίο είναι το λειτουργικό αλλά και το νόμισμα παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. Ο
Όμιλος παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις στο θέμα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προκειμένου να αξιολογήσει τυχόν επιδράσεις του γεγονότος αυτού 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
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 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.



Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 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 της
Καταστάσεις.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ
ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση



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
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 με το οποίο
διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
74

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 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.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές
του καταστάσεις.



Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από ή στην
κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 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.
Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές του καταστάσεις.



Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 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.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας στις χρηματοοικονομικές του
καταστάσεις.



Διερμηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 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
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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.



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.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές του
καταστάσεις.



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.

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»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
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.
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ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 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.



Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15 «Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες»: Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Την 12/04/2016 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 εταιρίας 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 εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευματικής περιουσίας.
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.
Ο Όμιλος εξέτασε τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 και κατέληξε ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση
στις Χρηματοοικονομικές του καταστάσεις.



Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε
Συμμετοχικούς Τίτλους»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν
λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων
συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη
κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν
ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία
μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με
συμμετοχικούς τίτλους. Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν αναμένεται να έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



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 αλλαγές δεν αναμένεται να έχουν καμία ουσιώδη επίδραση
στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



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
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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. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.



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
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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

7. Λειτουργικοί τομείς
Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ενώ οι διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται
σε επίπεδο ενοποίησης. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των λειτουργικών
αποτελεσμάτων των τομέων, με αυτές των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

78

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ως εκ τούτου οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: α) Παροχή υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, β)
Παροχή υπηρεσιών υγείας εξωτερικού (Ρουμανία) και γ) Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.
2017

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

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

164.187
427
164.615

4.995
0
4.995

17
12.299
12.316

67
0
67

0
-12.726
-12.726

169.267
0
169.267

21.388

162

1.972

2

0

23.524

64

0

0

0

-61

3

-7.880

-23

-207

0

-48

-8.159

0
4.171
-2.575
1.596
-9.237

0
18
0
18
-121

0
1.716
-534
1.182
-50

0
6
-2
4
0

0
-113
0
-113
0

0
5.797
-3.111
2.686
-9.408

373.336
309.031

1.366
685

39.476
26.810

10.366
5.036

-63.086
-43.445

361.459
298.117
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2016

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

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

162.860
373
163.233

4.383
0
4.383

26
10.056
10.083

76
0
76

0
-10.429
-10.429

167.346
0
167.346

22.264

201

980

5

0

23.450

34

1

0

0

-23

12

-10.804

-23

-137

0

2.470

-8.495

8
3.462
-2.936
525
-8.035

0
53
-2
51
-125

0
795
-284
511
-50

0
5
-10
-5
0

0
2.446
0
2.446
0

8
6.761
-3.232
3.528
-8.211

379.552
317.220

1.113
425

37.445
25.959

10.364
2.646

-59.811
-38.345

368.662
307.905

i.Έσοδα
Σε χιλιάδες Ευρώ
Ρουμανία
Ελλάδα

2017
4.995
164.272

2016
4.383
162.963

Τα διατομεακά έσοδα απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.
ii. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο τον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στο εσωτερικό.
iii. Σημαντικός πελάτης
Σημειώνεται ότι στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, το σημαντικότερο μέρος των εσόδων από
πωλήσεις (περίπου 32% ), αφορούν κυρίως δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάσσονται στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
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8. Κύκλος εργασιών

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

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016

186.928

181.350

181.690

176.681

-17.662

-14.004

-17.662

-14.004

169.267

167.346

164.028

162.676

Σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-07-2013) άρθρο 100 προβλέπονται: α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από
τους συμβεβλημένους παρόχους, με την μορφή «αυτόματων επιστροφών-clawback», του υπερβάλλοντος ποσού, σε
περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και β) καθιέρωση
κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate).
Η Διοίκηση, με βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση που είχε κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις «Βεβαιώσεις ποσού αυτόματης επιστροφής» του α’ εξαμήνου 2017 οι
οποίες αποστάλησαν από τον ΕΟΠΥΥ τον Μάρτιο του 2018, προέβη σε εκτίμηση του ποσού επιστροφών για το β’
εξάμηνο του 2017, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου. Επιπρόσθετα, κατά την τρέχουσα
χρήση η Εταιρεία προέβη στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για clawback και rebate των χρήσεων 2014 και 2016
συνολικού ποσού Ευρώ 31.352 χιλ. και δεν προέκυψε σημαντική απόκλιση από την πρόβλεψη που είχε σχηματισθεί
για το σκοπό αυτό.

9. Λοιπά Έσοδα
Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Έσοδα από υπηρεσίες

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
1.332
969

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
1.342
988

Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Έσοδα από ενοίκια
Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι
Εκπτώσεις προμηθευτών
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων

219
904
0
765
1.073

225
906
872
866
81

218
1.058
0
0
1.073

225
1.048
872
44
69

Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

0
1.066
5.359

4
1.114
5.038

0
1.005
4.695

4
1.081
4.331
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10. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

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

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
54.255
54.644
13.659
14.065
8.363
7.285
12.392
11.519
306
479
4.345
4.926
39.251
132.570

37.138
130.055

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
53.637
54.059
13.539
13.960
8.261
7.177
10.546
10.050
306
478
4.207
4.794
40.695
131.190

37.396
127.915

11. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

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

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
14.760
14.998
1.230
1.083
1.043
924
2.250
2.168
659
706
4.200
3.615
400
24.543

308
23.802

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
13.320
13.605
1.142
984
960
844
2.055
1.995
649
692
4.049
3.491
347
22.521

247
21.858

Κατά την τρέχουσα χρήση, οι αμοιβές της KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για ελεγκτικές υπηρεσίες και φορολογικό
πιστοποιητικό ανήλθαν σε Ευρώ 250 χιλιάδες για τον Όμιλο (Εταιρεία: Ευρώ 223 χιλιάδες) ενώ για λοιπές υπηρεσίες
διασφάλισης σε ποσό Ευρώ 2 χιλιάδες ( Όμιλος και Εταιρεία).

12. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοδοσία (σημείωση 13)
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (σημείωση 14)
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις επισφαλειών Απομειώσεις
(σημείωση 25)
Διαγραφή απαιτήσεων
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
74
94
639
480
1
2
30
28
556
239
248
156
1.692
157
3.397
82

2.283
0
3.282

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
0
0
619
472
0
0
0
0
552
238
232
138
1.440
156
2.998

2.281
0
3.130

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

13. Κόστος Μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις επιμέρους κατηγορίες κόστους ανωτέρω αναλύεται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοί, ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημίωση προσωπικού (σημείωση
30)
Λοιπές αμοιβές
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
54.769
55.734
13.361
13.250
569
390
69.089

489
262
69.736

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
53.210
54.159
12.999
12.904
563
185
66.957

482
119
67.664

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

Σε χιλιάδες Ευρώ
Αποσβέσεις ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων (σημείωση
19)
Απόσβεση άυλων περιουσιακών
στοιχείων (σημείωση 20)
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016

9.254

8.116

9.074

7.930

153
9.408

95
8.211

147
9.221

91
8.021

15. Λοιπά Έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ζημίες από διαγραφές παγίων
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
163
0
163
0
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Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
167
0
167
0
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16. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Τα καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού
(σημείωση 30)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

-140
-7.685

-148
-8.088

-48
-283
-3

0
-254
-4

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

-8.159

-8.495

Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

3
3
-8.156

4
4
-8.490

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

-139
-7.458
0
-283
-7.879
3
0
61

-147
-7.932
-2.470
-254
-10.803
4
31
0

64
-7.815

34
-10.769

Έξοδα και ζημιές από χρεόγραφα
Προμήθειες Factoring
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing)

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού
(σημείωση 30)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα
Απομείωση συμμετοχών
Προμήθειες Factoring
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες
Κέρδη από πώληση χρεογράφων (μετοχών)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Τα μερίσματα αναλύονται ως κάτωθι:

Εταιρεία
1/1 - 31/12/2017
0
0

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κέντρο Φυσιοθεραπείας
Σύνολο

84

1/1 - 31/12/2016
31
31
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17. Φόρος Εισοδήματος
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για την χρήση
2017 είναι 29% (29% την 31η Δεκεμβρίου 2016).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
Ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017 31/12/2016

Σε χιλιάδες Ευρώ
Τρέχων φόρος εισοδήματος (έξοδο)/όφελος
Τρέχουσα χρήση
Προσαρμογές για προηγούμενες χρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έξοδο)/όφελος
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή
Αλλαγή σε αναγνωρισμένες εκπεστέες προσωρινές
διαφορές
Φόρος εισοδήματος (έξοδο)/ όφελος

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017 31/12/2016

-626
82
-544

-296
-36
-332

0
38
38

0
0
0

0

0

0

0

-2.567
-2.567

-2.901
-2.901

-2.574
-2.574

-2.891
-2.891

-3.111

-3.233

-2.536

-2.891

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις
και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που
αφορούν.
Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι
φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η έκβαση των φορολογικών ελέγχων
και το ύψος των πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων και προστίμων, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ικανοποιητικά
και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε σχέση µε
το θέμα αυτό. Εντός της προηγούμενης χρήσης 2016 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις
φορολογικές υποχρεώσεις της Μητρικής Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2010. Από τον έλεγχο προέκυψαν
λογιστικές διαφορές και καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι πλέον προσαυξήσεων ύψους Ευρώ 1.770, από τους
οποίους δεν προέκυψε επιβάρυνση καθώς η ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη ήταν επαρκής.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 διεξήχθη έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής
Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική ερμηνευτική
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011, τόσο για την Μητρική Εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της με έδρα στην Ελλάδα,
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ», «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΓΑΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ομοίως για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016
διεξήχθη έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 τόσο για την Μητρική Εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της με έδρα
στην Ελλάδα, «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ», «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
Α.Ε.», ενώ για την «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικός έλεγχος
διεξήχθη μόνο για τη χρήση 2014. Επισημαίνεται ότι, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές
αρχές μπορεί να επιλέξουν την Μητρική Εταιρεία, καθως και τις θυγατρικές αυτής, για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο
των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες που έλαβαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη
του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του
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πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν λάβει κάποια εντολή ελέγχου
από τις φορολογικές αρχές για τις προαναφερόμενες χρήσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών φορολογικών αρχών.
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.

Αναφορικά με τις θυγατρικές της, τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
%
συμ/χής
Ανέλεγκτες
Ονομασία εταιρείας
Χώρα έδρας
Δραστηριότητα
ομίλου
Χρήσεις
Εμπορία Ιατρικού
Εξοπλισμού &
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Υγειονομικού Υλικού
100.00%
Διαγνωστικό &
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ (σε εκκαθάριση)
ΕΛΛΑΔΑ
Θεραπευτικό Κέντρο
51.00%
2007-2017
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ (σε
εκκαθάριση)
ΕΛΛΑΔΑ
Διαγνωστικό Κέντρο
50.50%
2007-2017
Παροχή Υπηρεσιών
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
Φυσιοθεραπείας &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
Αποκατάστασης
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
Αθλητικών Κακώσεων
33.00%
HOSPITAL AFFILIATES
INTERNATIONAL (σε
Οργάνωση και Διοίκηση
2007- 2010 &
εκκαθάριση)
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσηλευτικών μονάδων
68.89%
2012- 2017
MEDSANA BMC
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA
SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100.00%

-

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

78.90%

-

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό Κέντρο
Ίδρυση & Λειτουργία
Νοσηλευτικών Μονάδων

100.00%

2014-2017

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και
γυναικολογική κλινική

100.00%

2015-2017

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

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

1/1 - 31/12/2017
Όμιλος
Εταιρεία
-109
-106
29%
29%
32
31

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

1/1 - 31/12/2016
Όμιλος
Εταιρεία
-2.185
-2.177
29%
29%
634
631
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Συμφωνία φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα της χρήσης
Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως
εξής:
Όμιλος
1/1 1/1 Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2017
31/12/2016
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
εισοδήματος
5.797
6.761
Φόροι εισοδήματος βάσει του
εγχώριου φορολογικού συντελεστή
29,00%
1.681
29,00%
1.961
Μη φορολογηθέντων εσόδων
0,02%
1
0,00%
0
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
23,10%
1.339
10,60%
717
Ζημίες τρέχουσας χρήσης για τις
οποίες δεν αναγνωρίστηκε
φορολογική απαίτηση
20,97%
1.215
7,78%
526
Προσαρμογές για προηγούμενες
χρήσεις
-1,41%
-82
0,54%
36
Φορολογικό όφελος από έξοδα που
δεν αναγνωρίστηκαν φορολογικά σε
προηγούμενη χρήση
-17,99%
-1.043
0,00%
0
Επίδραση φορολογικού συντελεστή
εταιρειών εξωτερικού
0,00%
0
-0,10%
-7
Φόροι εισοδήματος που
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
53,67%
3.111
47,82%
3.233

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος βάσει του
εγχώριου φορολογικού συντελεστή
Μη φορολογηθέντων εσόδων
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Ζημίες τρέχουσας χρήσης για τις
οποίες δεν αναγνωρίστηκε
φορολογική απαίτηση
Προσαρμογές για προηγούμενες
χρήσεις
Φορολογικό όφελος από έξοδα που
δεν αναγνωρίστηκαν φορολογικά σε
προηγούμενη χρήση
Φόροι εισοδήματος που
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα

Εταιρεία
1/1 31/12/2017

1/1 31/12/2016

4.031

3.336

29,00%
0,00%

1.169
0

29,00%
-0,27%

967
-9

30,59%

1.233

42.33%

1.412

30,15%

1.215

15,62%

521

-0,94%

-38

0,00%

0

-25,87%

-1.043

0,00%

0

62,91%

2.536

86,68%

2.891
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18. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχει ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενες
στους ιδιοκτήτες της Μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών
σε κυκλοφορία

Κέρδη ανά μετοχή

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016

2.627

3.469

1.495

445

86.735.980

86.735.980

86.735.980

86.735.980

0,0303

0,0400

0,0172

0,0051

i. Κέρδη αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής :
Όμιλος
1/1 31/12/2017
Κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα
στους ιδιοκτήτες της Μητρικής

1/1 31/12/2016

2.627

3.469

ii. Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία :
Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών
σε κυκλοφορία

86.735.980

86.735.980

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2017
31/12/2016
86.735.980

86.735.980

Με δεδομένο ότι δεν υφίστανται χρηματοοικονομικά μέσα που να μειώνουν περαιτέρω τα βασικά κέρδη ανά μετοχή,
παρέλκει η απεικόνιση των απομειωμένων κερδών ανά μετοχή (diluted earnings per share).
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19. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Όμιλος 2017

Σε χιλιάδες Ευρώ
Αξία κτήσης την 01/01/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις- Μειώσεις
Απομειώσεις
Μεταφορές-Ανακατατάξεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αξία κτήσης την 31/12/2017
Αποσβέσεις την 01/01/2017
Προσθήκες Χρήσεως
Πωλήσεις-Μειώσεις
Μεταφορές-Ανακατατάξεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις την 31/12/2017
Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2017

Κτίρια
199.205
88
-2.493
0
2.359
-23
199.136

Μηχανήματ
α
80.987
2.285
-703
0
37
-44
82.563

Μεταφορικ
ά Μέσα
2.168
6
-37
0
52
-4
2.184

Λοιπός
Εξοπλισμός
35.233
1.201
-79
0
2
-5
36.352

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση
5.739
2.003
0
0
-2.450
-2
5.290

Σύνολο
381.171
5.582
-3.313
0
0
-77
383.363

0
0
0
0
0
0

-49.271
-6.747
2.493
0
7
-53.518

-70.026
-1.613
536
1
41
-71.060

-2.007
-35
36
0
4
-2.003

-31.615
-859
79
-1
4
-32.393

0
0
0
0
0
0

-152.919
-9.254
3.144
0
55
-158.974

57.838

145.618

11.503

182

3.959

5.290

224.389

Γήπεδα Οικόπεδα
57.838
0
0
0
0
0
57.838

Κτίρια
198.644
178
0
0
386
-3
199.205

Μηχανήματ
α
80.042
1.697
-752
0
7
-6
80.987

Μεταφορικ
ά Μέσα
2.171
2
-4
0
0
-1
2.168

Λοιπός
Εξοπλισμός
34.706
799
-272
0
0
-1
35.233

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση
5.147
986
0
0
-393
0
5.739

Σύνολο
378.548
3.662
-1.028
0
0
-11
381.171

0
0
0
0
0

-45.307
-3.966
0
1
-49.271

-67.625
-3.156
750
6
-70.026

-1.974
-38
4
1
-2.007

-30.929
-956
270
0
-31.615

0
0
0
0
0

-145.835
-8.116
1.024
8
-152.919

57.838

149.934

10.962

161

3.618

5.739

228.252

Γήπεδα Οικόπεδα
57.838
0
0
0
0
0
57.838

Όμιλος 2016

Σε χιλιάδες Ευρώ
Αξία κτήσης την 01/01/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις- Μειώσεις
Απομειώσεις
Μεταφορές-Ανακατατάξεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αξία κτήσης την 31/12/2016
Αποσβέσεις την 01/01/2016
Προσθήκες Χρήσεως
Πωλήσεις-Μειώσεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις την 31/12/2016
Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2016
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Εταιρεία 2017

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κόστος κτήσης την
01/01/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Απομειώσεις αξίας
Μεταφορές -Ανακατάξεις
Κόστος κτήσης την
31/12/2017
Αποσβέσεις την 01/01/2017
Προσθήκες
Μεταφορές -Ανακατάξεις
Πωλήσεις- Μειώσεις
Αποσβέσεις την 31/12/2017
Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2017

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματ
α

Μεταφορικ
ά Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

51.060
0
0
0

194.896
88
0
0

75.895
1.882
-362
0

1.769
2
-37
0

34.242
1.176
-11
0

2.035
2.003
0
0

359.897
5.151
-410
0

0

2.347

-2

52

2

-2.399

0

51.060

197.331

77.413

1.786

35.409

1.639

364.637

0
0
0
0
0

-46.027
-6.679
0
0
-52.706

-65.154
-1.516
1
196
-66.472

-1.610
-34
0
36
-1.608

-30.670
-845
-1
10
-31.506

0
0
0
0
0

-143.460
-9.074
0
242
-152.293

51.060

144.625

10.941

177

3.903

1.639

212.344

Μηχανήματ
α

Μεταφορικ
ά Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Εταιρεία 2016

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κόστος κτήσης την
01/01/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Απομειώσεις αξίας
Μεταφορές -Ανακατάξεις
Κόστος κτήσης την
31/12/2016
Αποσβέσεις την 01/01/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις- Μειώσεις
Αποσβέσεις την 31/12/2016
Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2016

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

51.060
0
0
0
0

194.352
178
0
0
366

74.959
1.619
-683
0
0

1.772
0
-3
0
0

33.658
789
-205
0
0

1.484
918
0
0
-366

357.285
3.504
-891
0
0

51.060

194.896

75.895

1.769

34.242

2.035

359.897

0
0
0
0

-42.126
-3.901
0
-46.027

-62.784
-3.051
681
-65.154

-1.575
-37
3
-1.610

-29.932
-941
203
-30.670

0
0
0
0

-136.417
-7.930
887
-143.460

51.060

148.869

10.741

160

3.572

2.035

216.436

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Η Εταιρεία υπολόγισε την αξία χρήσης τους ως μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται ανάγκη απομείωσης.
Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης βασίστηκε στις παρακάτω υποθέσεις:
•Ταμειακές Ροές: οι ταμειακές ροές εκτιμήθηκαν με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, τα πραγματοποιημένα
λειτουργικά αποτελέσματα, τους εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι απεικονίζουν
τις προσδοκίες της Διοίκησης για την εξέλιξη των εσόδων, των λειτουργικών εξόδων και του περιθωρίου
λειτουργικού κέρδους της Εταιρείας. Οι ταμειακές ροές που εκτείνονται μεταγενέστερα της πενταετούς περιόδου
του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας συντελεστή ανάπτυξης 2,5%.
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•Επιτόκιο προεξόφλησης: Εφαρμόστηκε επιτόκιο προεξόφλησης προ φόρων ύψους 8,3% προκειμένου να
προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό της Εταιρείας.
•Περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA): Το περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων αναμένεται να αυξηθεί σύμφωνα με τις υποθέσεις του επιχειρηματικού πλάνου, λαμβάνοντας υπόψη
το νομοθετικό πλαίσιο για το clawback καθώς και την περαιτέρω ορθολογική διαχείριση του κόστους.
Επιπρόσθετα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης σε ακίνητα (γήπεδα) θυγατρικής
εταιρείας που είχαν αποκτηθεί στον παρελθόν προς εκπλήρωση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του
Ομίλου και τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί κατά την ως άνω ημερομηνία λόγω μεταβολής του πολεοδομικού
καθεστώτος της περιοχής στην οποια ανήκουν τα εν λόγω ακίνητα. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των
ακινητοποιήσεων ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία ανεξάρτητο εκτιμητή. Η εύλογη αξία των εν λόγω
περιουσιακών στοιχείων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο συγκριτικών στοιχείων («comparative method») και δεν
προέκυψε απομείωση. Επισημαίνεται επίσης ότι η Διοίκηση του Ομίλου, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4269/2014 και Ν. 4447/2016), έχει ήδη υποβάλει αίτηση – πρόταση προς τις αρμόδιες
αρχές για τη υλοποίηση επένδυσης αναφορικά με την δημιουργία Ιατρικού Πάρκου η οποία εκτιμάται ότι θα έχει
ευνοϊκή κατάληξη.
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 ενεχύρουποσού Ευρώ 3,9
εκ. περίπου επί ιατρικού εξοπλισμού.
Κατά τη χρήση 2017 διενεργήθηκαν αγορές σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία συνολικού ποσού Ευρώ 5.151 χιλ. για
την Εταιρεία και Ευρώ 5.582 χιλ. για τον Όμιλο. Οι σημαντικότερες εξ’ αυτών αφορούν κυρίως στην προμήθεια και
εγκατάσταση μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στις κλινικες του Ομίλου ποσού Ευρώ 1.882 χιλ., καθώς
και ολοκλήρωση εργασιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις της κλινικής Αμαρουσίου ποσού Ευρώ 1.525 χιλ. και της
κλινικής Ψυχικού ποσού Ευρώ 822 χιλ.
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20. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Όμιλος 2017
Σε χιλιάδες Ευρώ

Δικαιώματα Άδειες

Λογισμικά

Σύνολο

Αξία κτήσης την 01/01/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αξία κτήσης την 31/12/2017

66
0
0
0
66

2.090
251
-87
-4

2.156
251
-87
-4

2.251

2.317

Αποσβέσεις την 01/01/2017

0

-1.817
-153
87
4
-1.879
371

-1.817
-153
87
4
-1.879
437

Λογισμικά

Σύνολο

0
0
0
0
66

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις την 31/12/2017
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017
Όμιλος 2016
Σε χιλιάδες Ευρώ

Δικαιώματα Άδειες

Αξία κτήσης την 01/01/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αξία κτήσης την 31/12/2016

66
0
0
0
66

1.982
109
-1
-1
2.090

2.048
109
-1
-1
2.156

Αποσβέσεις την 01/01/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις την 31/12/2016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

0
0
0
0
0
66

-1.723
-95
1
1
-1.817
273

-1.723
-95
1
1
-1.817
339
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Εταιρεία 2017
Σε χιλιάδες Ευρώ

Δικαιώματα Άδειες

Λογισμικά

Σύνολο

Αξία κτήσης την 01/01/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Αξία κτήσης την 31/12/2017

66
0
0
66

1.790
237
-78
1.950

1.856
237
-78
2.015

Αποσβέσεις την 01/01/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Αποσβέσεις την 31/12/2017
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017

0
0
0
0
66

-1.521
-147
78
-1.590
360

-1.521
-147
78
-1.590
426

Λογισμικά

Σύνολο

Εταιρεία 2016
Σε χιλιάδες Ευρώ

Δικαιώματα Άδειες

Αξία κτήσης την 01/01/2016
Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2016

66
0
66

1.685
105
1.790

1.751
105
1.856

Αποσβέσεις την 01/01/2016
Προσθήκες
Αποσβέσεις την 31/12/2016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

0
0
0
66

-1.430
-91
-1.521
269

-1.430
-91
-1.521
335

21. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις της Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ (Μητρική) σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Κόστος κτήσης
Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ
Κέντρο Φυσιοθεραπείας
Αξονική Έρευνα
Έρευνα

% συμμετοχής

31/12/2017

31/12/2016

100,00%
33,00%
50,50%
51,00%

25.421
19
545
503

25.421
19
545
503

Hospital Affiliates International
Eurosite
Medsana Buch

68,89%
100,00%
100,00%

91
8.335
33

91
8.335
33

Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl)
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γαία Α.Ε.
Σύνολο
Απομείωσεις
Λογιστική Αξία

78,90%
58,30%
100,00%

517
169
26.010
61.644
-41.572
20.072

517
169
26.010
61.644
-41.572
20.072
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Οι παραπάνω θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως, εκτός από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έχει τεθεί σε
εκκαθάριση και το κόστος κτήσεως του έχει διαγραφεί πλήρως στα κέρδη εις νέον της Εταιρείας. Η δραστηριότητα
αυτού έχει διακοπεί στην προ μετάβαση εποχή, τα στοιχεία του Ισολογισμού του είναι επουσιώδη και η διαδικασία
της ρευστοποίησής του δεν συνεπάγεται σημαντικά κόστη για την Εταιρεία. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των
συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την διάλυσή του
και την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα των Ανωνύμων Εταιρειών.
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της Εταιρείας στην Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) έχει ομοίως απομειωθεί στις ατομικές
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΔΛΠ 27 και 39. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία, δεν
παρουσιάζει δραστηριότητα και η λογιστική της αξία υπερέβαινε το ανακτήσιμο ποσό τους.
Σημειώνεται επίσης ότι από προηγούμενες χρήσεις η Ortelia Holdings δεν ενσωματώνεται στις ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθότι διεγράφη από το μητρώο εταιρείων της Κύπρου.
Εντός του 2012, η θυγατρική εταιρεία Hospital Affiliates International με έδρα στην Ελλάδα τέθηκε σε διαδικασία
εκκαθάρισης. Έκτοτε η εν λόγω θυγατρική εταιρεία δεν παρουσίαζει έσοδα, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία είναι
ήσσονος σημασίας σε σχέση με τα μεγέθη του Ομίλου. Ομοίως, η συγκεκριμένη συμμετοχή έχει απομειωθεί πλήρως
από τα 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 προιόν
εκκαθάρισης, το οποίο αναλογεί στην μητρική Εταιρεία.
Εντός της προηγούμενης χρήσης 2016 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ύψους
ποσό Ευρώ 2.470 χιλ. Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε ισόποση ζημιά απομείωσης της συμμετοχής της μητρικής
εταιρείας στη θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε., προκειμένου η λογιστική αξία της εν λόγω συμμετοχής να εμφανίζεται στο
ανακτήσιμο ποσό της.
Στην τρέχουσα χρήση, διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος απομείωσης της λογιστικής αξίας της επένδυσης της Εταιρείας
στην θυγατρική εταιρεία Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε. Το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών
προσδιορίσθηκε βάσει της αξίας λόγω χρήσης αυτής. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει εκτιμήσεων των
προβλεπόμενων ταμειακών ροών, οι οποίες βασίσθηκαν σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που έχουν
εγκριθεί από τη Διοίκηση και καλύπτουν μια πενταετή περίοδο. Το επιτόκιο προεξόφλησης που εφαρμόστηκε προ
φόρων ήταν 12,9%. Ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου υπολογίσθηκαν κατά προσέγγιση με τη βοήθεια
του εκτιμώμενου ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας (2,5%).
Οι απομειώσεις ανά συμμετοχή παρατίθενται κατωτέρω:

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

Ποσοστό
συμμετοχής
%
100,00%
50,50%
51,00%
68,89%
78,90%
58,30%
100,00%
100,00%
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Ποσό Απομείωσης
31/12/2017
13.140
535
389

Ποσό Απομείωσης
31/12/2016
13.140
535
389

91
517
169
26.010
722
41.572

91
517
169
26.010
722
41.572
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Η κίνηση των απομειώσεων αναλύεται ως εξής:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απομείωση κατά την έναρξη της χρήσης
Απομείωση συμμετοχής σε ΓΑΙΑ ΑΕ
Απομείωση κατά την λήξη της χρήσης

31/12/2017
-41.572
0

31/12/2016
-39.102
-2.470

-41.572

-41.572

22. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
i. Εταιρεία
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των παρακάτω
εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή.
Σε χιλιάδες Ευρώ
Κόστος κτήσης
Interoptics Α.Ε. (Πρώην IN HEALTH Α.Ε.)
Σύνολο
Απομείωση
Λογιστική Αξία

% συμμετοχής

31/12/2017

27,33%

31/12/2016
0
0
0
0

205
205
-205
0

ii. Όμιλος
H κίνηση του κονδυλίου Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες σε επίπεδο Oμίλου αναλύεται παρακάτω:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης
Αναλογία στα αποτελέσματα χρήσης
Διαγραφή λογιστικής αξίας Interoptics A.E.
Υπόλοιπο κατά την λήξη της χρήσης

31/12/2017
109
0
-109
0

31/12/2016
101
8
0
109

Εντός της χρήσης 2017, οι μετοχές της συγγενούς εταιρείας Interoptics Α.Ε., πωλήθηκαν αντί του ποσού Ευρώ 61. Το
κέρδος από την πώληση που αναγνωρίστηκε στις ατομικές Χρηματοκονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για
το 2017, ανήλθε στο ποσό Ευρώ 61.
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23. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις- υποχρεώσεις
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 συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Όμιλος

2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
- Μισθώσεις
- Απαιτήσεις
- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Παροχές στο προσωπικό

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης
-27.209
-985
7.144
295
2.897

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτ
ων

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

1
210
-2.829
35
96

0
0
0
0
32

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης
-27.208
-776
4.315
329
3.024

Αναβαλλόμεν
η φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμεν
η φορολογική
υποχρέωση

0
0
4.315
329
3.024

-27.208
-776
0
0
0

- Λοιπά

-190

-78

0

-269

0

-269

Σύνολο

-18.049

-2.567

32

-20.584

7.668

-28.252

Όμιλος

2016
Σε χιλιάδες Ευρώ

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτ
ων

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

Αναβαλλόμεν
η φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμεν
η φορολογική
υποχρέωση

- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
- Μισθώσεις
- Απαιτήσεις
- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Παροχές στο προσωπικό
- Λοιπά

-26.831
-1.238
10.069
305
2.153
-241

-378
253
-2.925
-10
110
50

0
0
0
0
634
0

-27.209
-985
7.144
295
2.897
-190

0
0
7.144
295
2.897
0

-27.209
-985
0
0
0
-190

Σύνολο

-15.782

-2.901

634

-18.049

10.336

-28.385

Εταιρεία

2017

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

1
207
-2.831
33
94

0
0
0
0
31

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλό
μενη
φορολογικ
ή
υποχρέωσ
η

0
0
4.313
330
2.994

-27.205
-770
0
0
0

Σε χιλιάδες ευρώ
- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
- Μισθώσεις
- Απαιτήσεις
- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Παροχές στο προσωπικό

-27.206
-977
7.144
298
2.870

-27.205
-770
4.313
330
2.994

- Λοιπά

-190

-78

0

-269

0

-269

Σύνολο

-18.061

-2.574

31

-20.605

7.638

-28.243
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Εταιρεία

2016
Σε χιλιάδες ευρώ

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμ
ενη
φορολογικ
ή
υποχρέωση

- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
- Μισθώσεις
- Απαιτήσεις
- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Παροχές στο προσωπικό
- Λοιπά

-26.829
-1.227
10.069
300
2.126
-241

-377
250
-2.925
-2
113
50

0
0
0
0
631
0

-27.206
-977
7.144
298
2.870
-190

0
0
7.144
298
2.870
0

-27.206
-977
0
0
0
-190

Σύνολο

-15.802

-2.891

631

-18.061

10.312

-28.373

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

24. Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Σύνολο

31/12/2017
45

31/12/2016
175

4.491
4.535

4.302
4.477

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
0
0
4.370
4.370

4.211
4.211

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

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

31/12/2017

31/12/2016

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016

119.961

137.715

119.782

137.264

-9.635

-27.128

-9.635

-27.128

110.326

110.587

110.147

110.136

18.180
1.764
130.270

18.567
1.505
130.658

18.179
1.516
129.842

18.565
1.505
130.206

-25.987

-26.883

-25.976

-26.878

-1.764
102.519

-1.505
102.270

-1.516
102.350

-1.505
101.824

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της σύμβασης ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει η Εταιρεία, ποσό ονομαστικής
αξίας Ευρώ 38,2 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 31/12/2017.
Η κίνηση της πρόβλεψης για Rebate και Clawback για την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Ποσό
εκτίμησης
χρήσης
που
επιβάρυνε τα αποτελέσματα
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης λόγω
έκδοσης πιστωτικών
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

31/12/2017
-27.128

31/12/2016
-27.690

-13.835

-10.561

31.328
-9.635

11.122
-27.128

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.
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 πλέον σε μηνιαία βάση και καταβάλλεται μετά από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση που θα
αποστείλει ο ΕΟΠΥΥ κάθε έξι μήνες. 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.
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Έως σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει στις κλινικές του Ομίλου τα ποσά του Rebate και Clawback που αντιστοιχούν
στις χρήσεις 2013 έως και 2016, καθώς και του α’ αξαμήνου του 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.
Σημειώνεται ότι τα τελικά ποσά του claw-back για το 2014 και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι
υποβολές του συνόλου των αναφερόμενων ετών και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση η
Διοίκηση εκτιμά ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν ήδη επιβαρυνθεί με
επαρκή ποσά για τις χρήσεις 2014 και 2015 και δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική μεταβολή τους.
Για την τρέχουσα χρήση η εκτίμηση του ποσού της επιστροφής έγινε λαμβάνοντας υπόψη το νέο τρόπο υπολογισμού
που έχει αποτυπωθεί στις βεβαιώσεις του ποσού αυτόματης επιστροφής του α’ εξαμήνου του 2017 και οι οποίες
κοινοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τον Μάρτιο του 2018.
H κίνηση του λογαριασμού απομείωσης των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων έχει ως κάτωθι:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης

31/12/2017

Εταιρεία

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

28.388

27.219

28.382

27.215

1.692

2.283

1.440

2.281

Ποσό απομείωσης χρήσης που
επιβάρυνε τα αποτελέσματα
Αναστροφή
απομείωσης
λόγω
είσπραξης απαιτήσεων
Αναστροφή
απομείωσης
λόγω
διαγραφής απαιτήσεων

-649

-12

-649

-11

-1.680

-1.103

-1.680

-1.103

Υπόλοιπο τέλους

27.751

28.388

27.493

28.382

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

Σε χιλιάδες Ευρώ
-Δεν είναι ληξιπρόθεσμα
-Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι
απομειωμένα
(<180 ημέρες)
(181-365 ημέρες)
(>365 ημέρες)
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
1.470
2.147

26.135
12.394
62.520
102.519

27.913
2.051
70.160
102.270

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
1.470
2.147

25.971
12.392
62.517
102.350

27.758
2.039
69.880
101.824

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς
οργανισμούς (Ευρώ 21,2 εκ ), από το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης για την νοσηλεία Λίβυων ασθενών (Ευρώ 21,8 εκ.)
και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (Ευρώ 34,7 εκ.) ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός.
Σχετικά με το υπόλοιπο των απαιτήσεων από το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης σημειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε
διαρκή επικοινωνία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λιβύη, για την είσπραξη της απαίτησης.
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.
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Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, προέρχεται κυρίως από παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ασθενείς
(Ευρώ 22,7 εκ.) για το οποίο η Εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά νομικών ενεργειών που εκτιμάται ότι θα αποδώσουν
θετικά αποτελέσματα.
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της
Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη
επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν
βάσει πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

26. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες ευρώ
Παρακρατούμενοι φόροι
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις από τρίτους
Προπληρωθέντα έξοδα και
δουλευμένα έσοδα
Προκαταβολές σε τρίτους
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
7.681
4.621
772
597

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
7.325
4.364
772
597

0
8.766

0
4.171

4.870
7.154

4.407
1.887

1.062
120
0
18.400

955
77
0
10.421

1.028
53
-390
20.813

739
40
-390
11.644

Η Διοίκηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης των παραπάνω απαιτήσεων.
Στις Λοιπές απαιτήσεις από τρίτους περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 2,7 εκ. το οποίο κατά το τέλος της τρέχουσας χρήσης
είχε παρακρατηθεί από την Διαχειρίστρια του Ομολογιακού Δανείου τράπεζα προς αποπληρωμή κεφαλαίου και
τόκου των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε εντός του Ιανουαρίου 2018. Επιπρόσθετα,
περιλαμβάνεται και ποσό Ευρώ 1,5 εκ. που αφορά παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έναντι
αποπληρωμής υποχρέωσης προμηθευτή, η οποία διεκδικείται εξίσου και από το Ελληνικό Δημόσιο.

27. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2017
264
2.964
3.228

31/12/2016
765
11.417
12.182

Εταιρεία
31/12/2017
232
2.640
2.872

31/12/2016
729
10.986
11.716

Στις καταθέσεις όψεως περιλαμβάνονται και καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, οι οποίες αποτιμώνται με βάση την
επίσημη ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Το υπόλοιπο του Ομίλου σε ξένο
νόμισμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ 154 (31 Δεκεμβρίου 2016: Ευρώ 222).
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28. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 αποτελείται από 86.735.980 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,31 εκάστη.
Αριθμός μετοχών
33.955.539
31.637.760
6.698.670
2.776.383
2.281.363
9.386.265
86.735.980

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Asklepios International Gmbh
CREDIT SUISSE AG
EFG BANK MONACO S.A.M.
Dr. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής < 2%

% συμμετοχής
39,15%
36,48%
7,72%
3,20%
2,63%
10,82%
100,00%

Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από τη χρήση 1991 μέχρι και τη χρήση 2007, συνολικού
ποσού Ευρώ 19.777, με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αποθεματικά
Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2017
8.576
9.707
-50
18.232

31/12/2017
8.064
9.356
440
17.860

31/12/2016
8.576
9.577
-26
18.127

31/12/2016
8.064
9.356
440
17.860

Τακτικό αποθεματικό
Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των ετησίων
καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το
συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το
ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά
Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά περιλαμβάνουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι
αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 10% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα
αποθεματικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου
εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί προς μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το
συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που
θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.
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Επιπρόσθετα στα εν λόγω αποθεματικά περιλαμβάνεται και ειδικό αποθεματικό ύψους Ευρώ 4.343, σε επίπεδο
Εταιρείας και ύψους Ευρώ 4.437 σε επίπεδο Ομίλου, το οποίο σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3697/2008. Η φορολογική υποχρέωση που θα αναγνωριστεί όταν και εφόσον συντελεστεί η διανομή του εν λόγω
αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 άρθρο 47, ανέρχεται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 σε
Ευρώ 1.259 για την Εταιρεία και Ευρώ 1.287 για τον Όμιλο.
Εντός της χρήσεως 2017 σχηματίστηκε αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, σύμφωνα με τις φορολογικές
διατάξεις ποσού Ευρώ 129 χιλ., με μεταφορά από τα αποτελέσματα εις νέο, το οποίο αφορά έσοδα μερισμάτων
παρελθουσών ετών.
Ειδικά Αποθεματικά
Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Η Εταιρεία δεν
προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά.

29. Δανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Όμίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
31/12/2017
31/12/2016
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
203
11
Σύνολο
203
11
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
130.963
132.626
Κεφάλαιο Κίνησης
12.096
12.193
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
70
61
Σύνολο
143.129
144.880
Σύνολο δανεισμού

143.332

144.892

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016

0
0

5
5

130.963
9.846
5
140.814

132.626
9.943
11
142.581

140.814

142.586

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 ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με
Διαχειρίστρια την τελευταία, συνολικής εναπομένουσας ονομαστικής αξίας Ευρώ 130.963 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
Ημερομηνία Λήξεως
αποπληρούμενων Ομολογιών σε Ευρώ
Ομολογιών
2.000.000
20/12/2017
4.000.000
20/6/2018
4.000.000
20/12/2018
5.000.000
20/6/2019
5.000.000
20/12/2019
110.962.504
20/6/2020
ΣΥΝΟΛΟ
130.962.504
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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 31/12/2017 ο Όμιλος δεν τηρούσε τους περιοριστικούς δανειακούς όρους που αναφέρονται στην περίπτωση
ε) ανωτέρω ως απόρροια της υπογραφής της τροποποίησης της σύμβασης του δανείου προς το τέλος της τρέχουσας
χρήσης με αποτέλεσμα να παρατείνει την κατάταξη του ομολογιακού δανείου κατά τη σύνταξη των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 1.
Την 30 Απριλίου 2018 οι πιστώτριες τράπεζες παρείχαν την συναίνεση τους για την άρση της υποχρέωσης τήρησης
των παραπάνω περιοριστικών δανειακών όρων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία θα
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους Δανειστές, με σκοπό την ενίσχυση των
παρεχόμενων εξασφαλίσεων του δανείου με όρους αποδεκτούς από τους Ομολογιούχους Δανειστές.
Τα λοιπά βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια που περιλαμβάνονται στις 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.
Σταθμισμένα μέσα επιτόκια
Τα σχετικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια κατά την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
είναι τα παρακάτω:
Όμιλος
Εταιρεία
2017
Κεφάλαιο Κίνησης
6,17%
6,19%
Ομολογιακό δάνειο
4,00%
4,00%
2016

Όμιλος

Εταιρεία

Κεφάλαιο Κίνησης
Ομολογιακό δάνειο

5,99%
4,75%

6,04%
4,75%
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Ανάλυση κατά νόμισμα
Η ανάλυση κατά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2017 έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Ευρώ
RΟΝ
Σύνολο

Όμιλος

Εταιρεία

143.064
269
143.332

140.814
0
140.814

Η ανάλυση ανά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2016 έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Ευρώ
RΟΝ
Σύνολο

Όμιλος

Εταιρεία

144.836
56
144.892

142.586
0
142.586

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:

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

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
72
63
205
11
277
74

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
5
11
0
5
5
16

-3

-2

0

0

274

72

5

16

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης:

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

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
70
61
203
11
274
72

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
5
11
0
5
5
16

Επί των μισθωμένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της
μισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωμή των μισθωμάτων.
Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου, εκτός εκείνης που αναφέρεται στη σημείωση 19.
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Συμφωνία μεταβολής υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Όμιλος
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

11

Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
144.880

ΣΥΝΟΛΟ
144.892

Μεταβολές στις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές
- Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

0

525

525

- Εξοφλήσεις δανείων

0

-1.963

-1.963

-110

0

-110

0

-55

-55

-110

-1.494

-1.604

302

0

302

3

8.157

8.160

-3

-8.436

-8.439

0

22

22

Σύνολo από λοιπές μεταβολές

302

-257

45

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017

203

143.130

143.332

- Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)
- Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολo από μεταβολές στις χρηματοδοτικές
ταμειακές ροές
Λοιπές μεταβολές
Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων
Χρεωστικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι καταβλημένοι
Λοιπά

Εταιρεία
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

5

Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
142.581

ΣΥΝΟΛΟ
142.586

Μεταβολές στις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές
- Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

0

213

213

- Εξοφλήσεις δανείων

0

-1.963

-1.963

-5

-6

-11

0

0

0

0

-1.756

-1.761

Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων

0

0

0

Χρεωστικοί τόκοι

0

7.877

7.877

Χρεωστικοί τόκοι καταβλημένοι

0

-7.911

-7.911

Λοιπά

0

22

22

Σύνολo από λοιπές μεταβολές

0

-11

-11

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017

0

140.814

140.814

- Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)
- Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολo από μεταβολές στις χρηματοδοτικές
ταμειακές ροές
Λοιπές μεταβολές
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30. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται
αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το
40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα τις
δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο, με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές
παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Αναγνωρισμένη εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης.
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης :
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Καθαρή υποχρέωση στον
ισολογισμό

31/12/2017

Εταιρεία

31/12/2016

10.428

31/12/2017

9.989

10.326

31/12/2016
9.897

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πρόσθετο κόστος επιπλέον
παροχών
Συνολική επιβάρυνση στα
Αποτελέσμάτα

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
569
477
140
148

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
563
470
139
147

-174

-70

-174

-58

534

555

527

558

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Σε χιλιάδες ευρώ
Αναλογιστικές κέρδη/ (ζημίες)

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
-109
-2.185

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
-106
-2.177

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

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

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016

9.989
569
140
-205

7.426
477
148
-177

9.897
563
139
-205

7.331
470
147
-168

-174
109

-70
2.185

-174
106

-58
2.177

10.428

9.989

10.326

9.897
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Το επιπρόσθετο κόστος των συμπληρωματικών παροχών σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους, οι
οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεματικών
αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.
Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31/12/2017 και την 31/12/2016 έχουν ως
εξής:
Όμιλος
Βασικές υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή
Εταιρεία
Βασικές υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2017

2016

1,40%
2,75%
1,75%

1,40%
2,75%
1,75%

2017

2016

1,40%
2,75%
1,75%

1,40%
2,75%
1,75%

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

31/12/2017
-472
-109
-581

31/12/2016
1.713
-2.185
-472

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2017
-419
-106
-525

31/12/2016
1.758
-2.177
-419

Ανάλυση ευαισθησίας
Η ποσοστιαία επίδραση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους από
μία μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5% είναι για την 31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα ως κάτωθι:
Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
Ποσοστιαία επίδραση στην
υποχρέωση καθορισμένων
παροχών στους εργαζομένους

-/+ 7%

-/+ 7%
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Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016

-/+ 7%

-/+ 7%
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31. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Λοιπά
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
1.864
1
1.864

3.220
1
3.221

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
1.864
0
1.864

3.220
0
3.220

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

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

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016

Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016

Προμηθευτές
Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα

65.864
7.327

68.184
6.697

81.253
6.747

81.247
6.137

Σύνολο

73.191

74.882

88.000

87.384

33. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

Σε χιλιάδες ευρώ
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Μερίσματα πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
(Ασφαλιστικές εταιρείες)
Λοιπά
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2017
31/12/2016
3.779
4.958
12.648
11.978
8.916
9.617
697
1.777
53
108
6.491
964
33.549

5.228
1.590
35.257
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Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
3.668
4.830
10.777
9.302
8.189
8.421
653
1.758
0
0
6.491
720
30.498

5.228
1.350
30.888
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34. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας και του Ομίλου είναι να εξασφαλίσουν την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να
παρέχουν κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσουν μια
κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην Ατομική και
Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο
υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης συν το καθαρό χρέος.
Όμιλος
Εταιρεία
2017
2016
2017
2016
Σε χιλιάδες Ευρώ
Συνολικός Δανεισμός
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα

143.332
3.228
140.105

144.892
12.182
132.709

140.814
2.872
137.941

142.586
11.716
130.870

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

63.342

60.757

65.165

63.746

Σύνολο απασχολούμενου
κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

203.446
68,87%

193.467
68,60%

203.107
67,92%

194.615
67,25%

Καθαρό χρέος

Ο συντελεστής μόχλευσης, την χρήση 2017 δεν παρουσιάζει ουσιαστική μεταβολή, σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση 2016 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας.

35.Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων
α) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς. Ως ενεργός ορίζεται η αγορά όταν
τιμές οργανωμένης αγοράς είναι διαθέσιμες άμεσα και σε τακτική βάση από χρηματιστήρια, εξωτερικούς
διαπραγματευτές (dealers – brokers), υπηρεσίες αποτιμήσεων ή εποπτικές αρχές, και οι τιμές αυτές αφορούν σε
συνήθεις συναλλαγές μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης οι
οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή 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.
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Κατά την 31/12/2017 δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να αποτιμούνται στη εύλογη
αξία.
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου
και της Εταιρείας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους:
-

Εμπορικές απαιτήσεις

-

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

-

Εμπορικές υποχρεώσεις

-

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

Τραπεζικός δανεισμός

-

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

β) Μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1,2 και 3.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1,2,3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας.

36. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων:
-

Πιστωτικός κίνδυνος

-

Κίνδυνος ρευστότητας

-

Κίνδυνος της αγοράς

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

2017

Εταιρεία
2016

3.228
102.519
18.400
281
124.429

12.182
102.270
10.421
277
125.150

2017
2.872
102.350
20.813
281
126.316

2016
11.716
101.824
11.644
276
125.460

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορείς
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 κυρίως σε ιδιώτες ασθενείς, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού
των πελατών (βλέπε σημείωση 25). Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική
ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψιν την χρηματοοικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και
άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα
με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση.
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής
Υπηρεσίας του Ομίλου, στην βάση των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για τις λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος δεν θεωρείται σημαντικός.
Επίσης, όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή
άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία
προϋπολογίζουν και παρακολουθούν τις χρηματοροές τους σε τακτή χρονική βάση.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε
σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.
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Όμιλος 31/12/2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Έως 1 έτος

Σύνολο
Όμιλος 31/12/2016
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Εταιρεία 31/12/2016
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

203

0

106.740
249.869

1.637
1.840

227
227

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

144.880

11

0

110.139
255.019

2.605
2.616

616
616

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη
140.814
118.498
259.312

Σύνολο

Πάνω από 5 έτη

143.129

Έως 1 έτος

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

Από 1 έως 5 έτη

Έως 1 έτος

Πάνω από 5 έτη

0
1.637
1.637
Από 1 έως 5 έτη

0
227
227
Πάνω από 5 έτη

142.581

5

0

118.272
260.853

2.604
2.609

616
616

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



Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται
σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία RON/€ και
δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους
συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (υποτίμηση/ανατίμηση) την 31η Δεκεμβρίου 2017 στην συναλλαγματική ισοτιμία
του RON/€ της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως του 0,1% για την περσινή χρήση), η επίδραση στα
αποτελέσματα της χρήσης για τον Όμιλο καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ως αποτέλεσμα της μετατροπής
της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της θυγατρικής εταιρείας MEDSANA BMC από το λειτουργικό της
νόμισμα στο Ευρώ παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
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Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Ανατίμηση / (Υποτίμηση)
Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά)
Ίδια κεφάλαια
κέρδος /(ζημιά)

2017

2016

2017

2016

0,10%

0,10%

-0,10%

-0,10%

0

0

0

0

0

0

0

0

Το ποσοστό υποτίμησης/ανατίμησης 0,1% βασίσθηκε στην μέση μεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγματικών
ισοτιμιών για διάστημα 12 μηνών για το έτος 2017.
Ισοτιμία ξένου νομίσματος

Ισοτιμία χρήσης 2017
1€=RΟΝ

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,6597

4,6004

Ισολογισμός

Ισοτιμία χρήσης 2016
1€=RΟΝ

4,5239

Αποτελέσματα
4,4904



Κίνδυνος τιμής
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων τους σε οντότητες
που κατατάσσονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.



Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου και της Εταιρείας αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον
Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού
δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα
του Ομίλου και της Εταιρείας.
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. Λεπτομερής αναφορά για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στην
Σημείωση 29.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και
2016 αντίστοιχα καθώς και στα Ίδια κεφάλαια, Ενοποιημένα και Ατομικά, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31
Δεκεμβρίου 2016 (sensitivity analysis) σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR)
κατά 0,5%:
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Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά)
Ίδια κεφάλαια
κέρδος /(ζημιά)

2017
0,50% -0,50%

Εταιρεία

2016
0,50% -0,50%

2017
0,50% -0,50%

2016
0,50% -0,50%

-803

803

-615

615

-787

787

-599

599

-803

803

-615

615

-787

787

-599

599

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

37. Δεσμεύσεις
i. Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2017 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούσαν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες.
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2017 και ανέρχονται σε Ευρώ 2.156 (Ευρώ 2.037 την 31η Δεκεμβρίου 2016).
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής
η
η
μίσθωσης και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα
έχουν ως κάτωθι:
31/12/2017

Σε χιλιάδες Ευρώ
Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:
Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

Όμιλος
3.563
8.112
10.420
22.095

Εταιρεία
3.382
8.011
10.374
21.767

31/12/2016

Σε χιλιάδες Ευρώ
Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:
Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

Όμιλος
2.400
7.151
11.048
20.599

Εταιρεία
2.341
6.435
10.981
19.757

ii. Δεσμεύσεις λόγω εγγυήσεων
η
Ο Όμιλος την 31 Δεκεμβρίου 2017 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους Ευρώ
η
132. (Ευρώ 132 την 31 Δεκεμβρίου 2016).
38. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι
νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου ή στα αποτελέσματα
της λειτουργίας τους.
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Η Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών
Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη σε πρώτο στάδιο δικαιωθεί με αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες αναστέλεται η ισχύς των ως άνω διοικητικών πράξεων του
ΕΟΠΥΥ. Εντούτοις οι αποφάσεις θεωρούνται εκκρεμείς και έχουν παραπεμφθεί στο ΣτΕ. Η Διοίκηση της Εταιρείας με
την σύμφωνη γνώμη των νομικών συμβούλων της, θεωρεί ότι τελικώς θα δικαιωθεί, παρόλα αυτά για λόγους
συντηρήτικότητας και με σκοπό την πλήρη απεικόνιση της εκτιμώμενης επίδρασης τους στα οικονομικά
αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, περιέλαβε τα ανωτέρω ποσά στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παράλληλα, και 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).
39. Συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
 εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της, με τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα νομικά
πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται
 με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών τους
Συμβουλίων
 με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 (βλέπε σημείωση
26) 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:

A. 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:
2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
Όμιλος
Εταιρεία
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
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2016
Σε χιλιάδες Ευρώ
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Όμιλος
4.680

Εταιρεία
4.193

2.090

1.840

B. Συναλλαγές με θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
i. Θυγατρικές
2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES
INTERNATIONAL A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

2016
Σε χιλιάδες Ευρώ
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES
INTERNATIONAL A.E.
ΣΥΝΟΛΟ
2016
Σε χιλιάδες Ευρώ

Απαιτήσεις
0
0
3.389
1.049
433
4.870

Απαιτήσεις
0
0
3.381
589
437
4.407

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
38.202
0
366
126
0
53
0
1
0
38.568

0
180

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
35.536
4
331
122
0
56
0
1
0
35.867

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα

0
184

Αγορές
12.259
427
0
0
4
12.690

Αγορές
10.057
373
0
0
0
10.430

Έσοδα από μερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

0

31

ΣΥΝΟΛΟ

0

31

Μέρος των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα απαιτήσεις
ύψους Ευρώ 1.548 και Ευρώ 843 αντίστοιχα, αφορούν καταβολές της μητρικής εταιρείας έναντι μελλοντικής
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Τα υπόλοιπα ποσά των απαιτήσεων από τις
εν λόγω εταιρείες αφορούν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις. Την χρήση 2012, η Εταιρεία σχετικά με την απαίτηση
Ευρώ 318 (την 31/12/2017) από την LAVIE ASSURANCE, διατηρεί ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας. Τέλος, εντός της
χρήσεως 2013, σχετικά με την απαίτηση Ευρώ 433 (την 31/12/2017) από την Hospital Affiliates International S.A., η
Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης , ύψους Ευρώ 390 (βλέπε
σημείωση 26).
Οι αγορές της Εταιρείας αφορούν κυρίως αγορές υγειονομικού υλικού από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες
πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της, οι δε υποχρεώσεις υφίστανται λόγω της
ανωτέρω εμπορικής σχέσης.
Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου σε
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του.
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Επίσης, η μητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Medsana για το σύνολο του δανεισμού της
(συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους Ευρώ 269.

ii.

Συγγενείς – λοιπές
Όμιλος

2017

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Σε χιλιάδες Ευρώ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.

31/12/2017

31/12/2017

Εταιρεία
Έσοδα
1/131/12/2017

Αγορές
1/131/12/2017

Απαιτήσες
31/12/2017

Υποχρεώσες
31/12/2017

Έσοδα
1/131/12/2017

Αγορές
1/131/12/2017

3

0

0

0

3

0

0

0

LAVIE ASSURANCE
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ

318

0

0

0

318

0

0

0

3

56

0

438

3

44

0

355

ΣΥΝΟΛΟ

324

56

0

438

324

44

0

355

Όμιλος

2016

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Σε χιλιάδες Ευρώ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.

31/12/2016

31/12/2016

Εταιρεία

Έσοδα
1/131/12/2016

Αγορές
1/131/12/2016

Απαιτήσες

Υποχρεώσες

31/12/2016

31/12/2016

Έσοδα
1/131/12/2016

Αγορές
1/131/12/2016

3

0

0

0

3

0

0

0

LAVIE ASSURANCE
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ

1.647

39

0

0

1.647

39

0

0

3

121

0

439

3

71

0

360

ΣΥΝΟΛΟ

1.653

159

0

439

1.653

110

0

360

Γ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
2017
Σε χιλιάδες Ευρώ

Όμιλος

Εταιρεία

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη

613

613

2016
Σε χιλιάδες Ευρώ

Όμιλος

Εταιρεία

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη

340

340

40. Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο
είτε την Εταιρεία και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
εκτός της περιπτώσεως του ακινήτου στον Πειραιά , ιδιοκτησίας της Εταιρείας, το οποίο εντός της χρήσεως 2018
εκμισθώθηκε σε τρίτους με αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου χρήσης του. Το εν λόγω ακίνητο, το οποίο κατά την
31/12/2017 είχε λογιστική αξία 1,67 εκ. πρόκειται να αναταξινομηθεί ως επενδυτικό ακίνητο στις ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου της χρήσεως 2018 (ΔΛΠ 10 §21,22(i)).

117

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

41. Πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού τις
ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της στον διαδικτυακό τόπο www.iatriko.gr
Ημ/νία

Θέμα

Διεύθυνση Διαδικτύου

26/01/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

26/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

08/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

08/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

09/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

09/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

10/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

10/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

14/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

14/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

14/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

14/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

20/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

20/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

21/03/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

21/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

31/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

www.iatriko.gr

07/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

07/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

07/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

07/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

07/04/2017

www.iatriko.gr

10/04/2017

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

02/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

02/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

04/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

05/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

05/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

04/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

08/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr
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08/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

10/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

10/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

11/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

11/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

12/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

12/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

15/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

15/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

17/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

17/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

18/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

18/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

17/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

17/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

19/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

19/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

22/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

22/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

23/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

23/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

24/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

25/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

24/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

25/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

26/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

26/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

29/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

29/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

31/05/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

01/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr
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01/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

01/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

31/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

02/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

06/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

06/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

07/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

07/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

08/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

08/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

09/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

09/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

12/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

12/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

13/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

13/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

15/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

15/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

16/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

16/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

19/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

19/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

20/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

20/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

22/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

22/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

29/06/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

29/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

29/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

29/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

29/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

www.iatriko.gr
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03/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

03/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

07/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

07/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

12/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

14/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

17/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

18/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

19/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

20/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

21/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

24/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

26/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

27/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

28/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

31/07/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

01/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

01/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

31/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

28/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

27/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

26/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

24/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

20/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για την αναδιάρθρωση του
ομολογιακού δανείου

20/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

20/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

19/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

18/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

17/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

14/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

21/07/2017
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12/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

03/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

03/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

09/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

09/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

10/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

10/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

11/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

11/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

14/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

14/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

17/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

17/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

17/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

17/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

18/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

18/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

21/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

21/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

22/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

23/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

23/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

22/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

24/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

24/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

28/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

28/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

29/08/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

29/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

27/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ τροποποίηση

www.iatriko.gr

30/09/2017

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

www.iatriko.gr
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30/09/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

30/09/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

30/09/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

30/09/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

www.iatriko.gr

04/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

04/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

05/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

05/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

06/10/2017

Σύμβαση Τροποποίησης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

www.iatriko.gr

17/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

17/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

18/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

18/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

20/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

20/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

20/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

20/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

26/10/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

26/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

02/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

24/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr

05/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

05/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

06/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

06/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

07/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

07/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

13/12/2017

13/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων
σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

www.iatriko.gr

13/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

14/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

15/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

15/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
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14/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

18/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

18/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

19/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

19/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

20/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

20/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

27/12/2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

www.iatriko.gr

27/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

www.iatriko.gr

42. Διεύθυνση διαδικτύου
Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιημένες και μη, η έκθεση διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην
διεύθυνση www.iatriko.gr. Στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.iatriko.gr μπορούν να αναζητηθούν και οι
ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

Μαρούσι, 30 /4/2018

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 Δ/ΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ. Β.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AK 038305

Β. Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Π. Δ.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AZ 533419

Π. Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Π 001034
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Α.Δ.Τ. ΑΒ 052569
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17856
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43. Στοιχεία και πληροφορίες
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