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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία αναφζρεται, ςτθν περιγραφι, ςτθν οικονομικι 

αποτίμθςθ και ςτθν αξιολόγθςθ των δράςεων και πολιτικϊν υγείασ που ζχουν εφαρμοςτεί 

ςτθν Ελλάδα, ςτα πλαίςια οικονομικισ προςαρμογισ, ειδικότερα,  ςτθν ανάλυςθ των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, αφενόσ  τθσ  ΙΑΥΩ Α.Ε. μιασ  Ιδιωτικισ Γενικισ, 

Ξαιευτικισ-Γυναικολογικισ & Σαιδιατρικισ Μλινικισ –Διαγνωςτικό, κεραπευτικό & Ερευνθτικό 

Μζντρο Α.Ε. που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα και αφετζρου τθν ςφγκριςθ τθσ με το Γενικό 

Οοςοκομείο Αττικισ «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ», ενόσ μεγάλου δθμόςιου νοςοκομείου, τριτοβάκμιασ 

φροντίδασ ςτθν Ελλάδα , κατά τα ζτθ 2006 ζωσ και 2014. 

Υτόχοσ τθσ ανάλυςθσ μασ είναι να δοφμε τα αποτελζςματα που παρουςίαςε το ιδιωτικό 

κεραπευτιριο  παράλλθλα με το  δθμόςιο κεραπευτιριο τθσ ζρευνάσ μασ, τρία χρόνια (2006 – 

2008) πριν τθν οικονομικι κρίςθ και ζξι χρόνια (2009 – 2014) μετά από αυτιν, ϊςτε να είμαςτε 

ςε κζςθ να εξάγουμε ςυμπεράςματα για το κατά πόςο επθρεάςτθκαν (ςε ςυνδυαςμό), ο 

ιδιωτικόσ τομζασ υγείασ «ΙΑΥΩ Α.Ε» και κατά πόςο ο δθμόςιοσ τομζασ υγείασ «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» 

δθλαδι τι αντίκτυπο  είχε θ οικονομικι κρίςθ τόςο ςτο ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα 

παροχισ υγείασ . 

Υτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ γίνεται μία ςυνοπτικι παρουςίαςθ του ιδιωτικοφ και 

δθμόςιου τομζα παροχισ υγεία κακϊσ και οριςμζνα από τα   βαςικά χαρακτθριςτικά που 

διζπουν τουσ δφο τομείσ, όπωσ, θ κατθγοριοποίθςθ τουσ, τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τουσ, για 

τθν αποδοτικότθτα τουσ και τζλοσ για τθν ποιότθτα.  

Υτο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ επίςθσ και 

τθ κζςθ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα υγείασ ςτθν οικονομικι κρίςθ, αναφζροντασ τα 

προβλιματα που υπιρχαν, τισ μεταρρυκμίςεισ που ελιφκθςαν για τθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων αυτϊν και τζλοσ κα αναφζρουμε  τα αποτελζςματα αυτϊν των μεταρρυκμίςεων  

και τισ ςυνζπειεσ που είχαν ςτον τομζα τθσ υγείασ. Επίςθσ ςτο τζλοσ του κεφαλαίου κα 

παρουςιάςουμε τισ δαπάνεσ  (δθμόςιεσ , ιδιωτικζσ και λοιπζσ) τθσ υγείασ ςε διεκνι ςφγκριςθ 

με χϊρεσ του ΡΡΥΑ. 

Υτο τρίτο κεφάλαιο ακολουκεί μία ειςαγωγικι προςζγγιςθ τθσ  χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ 

που κα ακολουκιςει για τθν μελζτθ των δφο νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων  που αποτελοφν 

αντικείμενο τθσ εργαςίασ. Αναφζρεται θ μεκοδολογία τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ που 
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κα ακολουκιςει  και θ χρθςιμότθτά τθσ  για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων  από τθν  

αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ μασ. Επίςθσ αναφζρουμε ποιεσ είναι οι μζκοδοι χρθματοοικονομικι 

ανάλυςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων που ςυμβάλουν ωσ εργαλεία αξιολόγθςθσ ςτθν 

επίτευξθ του ςτόχου μασ, ςτθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ παρουςίαςθ (προφίλ) των δφο 

υγειονομικϊν μονάδων που αποτελοφν άλλωςτε  το αντικείμενο τθσ μελζτθσ μασ. Μακϊσ 

επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τόςο τθσ  ΙΑΥΩ 

όςο και του ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ για το διάςτθμα 2006 – 2014 θ οποία πραγματοποιείτε μζςω 

ςυγκριτικϊν καταςτάςεων ιςολογιςμϊν και αποτελεςμάτων χριςθσ  ςε μορφι οριηόντιασ 

ανάλυςθσ κακϊσ επίςθσ και ανάλυςθ καταςτάςεων τάςεωσ των ιςολογιςμϊν και των 

αποτελεςμάτων χριςθσ των κεραπευτθρίων «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» και «ΙΑΥΩ» κζτοντασ ωσ ζτοσ 

βάςθσ το 2009, χρονιά που ζπλθξε θ οικονομικι κρίςθ τθν χϊρα μασ, προκειμζνου να 

διαπιςτϊςουμε τι αντίκτυπο είχε θ οικονομικι κρίςθ ςτα ανωτζρω κεραπευτιρια που 

αντιπροςωπεφουν τον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα αντίςτοιχα. 

Υτο τζταρτο κεφάλαιο, γίνεται επίςθσ ςφγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και των 

βαςικϊν μεγεκϊν μζςω αρικμοδεικτϊν, του ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ και τθσ ΙΑΥΩ, θ οποία μασ οδθγεί 

ςε αξιόλογα ςυμπεράςματα αναφορικά με τθν πορεία του δθμόςιου και ιδιωτικοφ  τομζα 

υγεία πριν, αλλά και μετά τθν κρίςθ χρζουσ ςτθν Ελλάδα. 

Υτο τελευταίο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα όπωσ αυτά προζκυψαν  από τθν 

διάρκεια τθσ μελζτθσ κακϊσ και τυχόν προτάςεισ για τον τομζα παροχισ υγεία. 

Λζξεισ κλειδιά: ΙΑΥΩ, ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ, Χγειονομικόσ Φομζασ, Δαπάνεσ Χγείασ, Χρθματοδότθςθ, 

Σοιότθτα, Δθμόςιοσ Φομζασ Χγείασ, Ιδιωτικόσ Φομζασ Χγείασ  
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ABSTRACT 

The following dissertation is refers to the description, economic evaluation and evaluation of 

the activities and the health policies that have been applied in Greece in the framework of the 

financial re-estabilisation, analysing specifically the economical situation of IASO Ltd, a General 

Private Maternity-Gynecological& Pediatric Clinic - Diagnostic, therapeutic and Research Center 

Ltd in Greece, as well as a comparison to General Hospital of Athens "HIPPOCRATIO", a big 

public hospital of tertiary health care in Greece during the period 2006 to 2014. 

The aim of this analysis is to show the results presented by the private hospital in comparison 

to the public hospital three years (2006-2008) before the financial crisis and six years (2009-

2014) after it, so that we can have a clear picture of how much the public sector 

"HIPPOCRATIO", as well as the private sector IASO, have been affected by it. 

In the first chapter of the dissertation, a brief presentation is made on the public and private 

health services as well as on the basic characteristics of the two sectors covering the 

categorization, fund sources which are needed for their efficiency and quality. 

In the second chapter, a presentation is made covering the economical crisis in Greece as well 

as the role made by the public and private sector, mentioning existing problems, alterations 

which took place so as to overcome future problems. Finally, a discussion will be made on the 

results of the above alterations and their consequences that took place in the health sector. 

Furthermore, in the end of the chapter we will present the expenditures (public, private and 

others) of the health sector in comparison with OECD countries. 

The third chapter is followed by an introduction regarding the financial analysis which will be 

followed for the study of the two above mentioned health institutions which this dissertation 

refers to. The methodology on the economical analysis is referred as well as its use concluding 

to the results of the evaluation of this study. We also refer the methods of analysis of the 

financial statements which play a key role as evaluation tools in order to achieve our aims, and 

accordingly follows a presentation of both health care units which are the objective of our 

study. Furthermore, this chapter consists of a financial analysis of both IASO and HIPPOCRATIO 

during the period 2006-2014 which is made of comparison balance sheets and profit-and-loss 

accounts in the form of horizontal presentation analysis, as well as the analysis of the trend of  

the balance sheets of the health institutions HIPPOCRATIO and IASO, focusing on the base year 
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2009, a year influenced by the financial crisis, in order to show the financial crisis influence of 

the above mentioned institutions in the private and public sector, respectively. 

In the fourth chapter a comparison is made on the financial statements and basic figures 

through ratio analysis of HIPPOCRATIO and IASO, which leads us to useful conclusions referring 

to the course of the public and private health sector, before and after the financial crisis which 

occurred in Greece. 

The final chapter is a presentation of the conclusions which came up during this study and 

suggestions on the health sector. 

KEY WORDS: IASO, HIPPOCRATIO, Health Sector, Health expenditures, Funds, quality, Public 

Health Sector, Private Health Sector. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ υγεία είναι ζνα από τα δθμόςια αγακά όπου όλοι οι άνκρωποι ζχουν πρόςβαςθ, ανεξάρτθτα 

από το τόπο καταγωγισ τουσ, τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ ι τθν κοινωνικι τουσ τάξθ και 

κεωρείται ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Θ εφρεςθ πόρων και θ ορκι 

κατανομι, θ διαχείριςθ και θ χριςθ τουσ είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά που απαςχολοφν τθν 

οικονομικι επιςτιμθ τθσ υγείασ, ϊςτε να υπάρξει θ επικυμθτι αποτελεςματικότθτα και 

αποδοτικότθτα ςτο τομζα τθσ υγείασ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Υτθν Ελλθνικι αγορά 

δραςτθριοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ υγειονομικϊν μονάδων, τόςο ςτον δθμόςιο τομζα όςο 

και ςτο ιδιωτικό για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ των καταναλωτϊν (αςκενϊν). Θ εξζλιξθ τθσ 

βιοϊατρικισ τεχνολογίασ που αναφζρεται ςτο διαγνωςτικό τομζα δθλ. ςτθν ζγκαιρθ πρόλθψθ 

και διάγνωςθ τθσ αςκζνειασ κακϊσ και θ πρόοδοσ, ςχετικά με τθν ανακάλυψθ νζων μορφϊν 

κεραπείασ, πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ των αςκενϊν, κακίςτανται δφο ςτοιχεία, 

που ωσ αποτζλεςμα ζχουν τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Θ αυξθμζνθ, 

αυτι ηιτθςθ καλφπτεται κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ από μεγάλεσ  υγειονομικζσ μονάδεσ, 

δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ φροντίδασ του δθμόςιου τομζα και από μεγάλεσ 

πολυδφναμεσ κλινικζσ του ιδιωτικοφ τομζα. Βζβαια ο τομζασ υγείασ περιλαμβάνει και μονάδεσ 

με μικρότερθ παραγωγικι δυναμικότθτα, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςε τοπικό 

επίπεδο, όπωσ, τα κζντρα υγείασ και τα περιφερειακά ιατρεία για το δθμόςιο τομζα κακϊσ και 

οι μεςαίεσ,  οι μικρζσ κλινικζσ και τα διαγνωςτικά κζντρα του ιδιωτικοφ τομζα  που   

καλφπτουν οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αςκενϊν, ωςτόςο αρκετά από αυτά, ειδικά του ιδιωτικοφ 

τομζα αποςποφν ςθμαντικά μερίδια ςτισ τοπικζσ αγορζσ. Σαρόλο που τθ τελευταία  δεκαετία 

παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ ςτο χϊρο των ιδιωτικϊν κεραπευτθρίων, κακϊσ 

μικρζσ περιφερειακζσ μονάδεσ απορροφικθκαν, εξαγοράςκθκαν ι ςυγχωνεφτθκαν με 

μεγαλφτερεσ. πωσ επίςθσ και ςτο δθμόςιο τομζα ζγιναν ςυγχωνεφςεισ μικρϊν νοςοκομείων 

με μεγαλφτερα, με ςκοπό τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ. 

 μωσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ICAP, το μερίδιο τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςτο ςφνολο των 

δαπανϊν υγείασ βάςει τρεχουςϊν τιμϊν διαμορφϊκθκε ςτο 33,3% το 2013 ζτοσ μετά κρίςθσ 

ζναντι 37,1% το 2007 ζτοσ προ κρίςθσ. Επίςθσ διαχρονικι μείωςθ παρουςιάηει και θ ςυνολικι 

χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ υγείασ ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΣ, από  9,10% το 2006, μειϊκθκε 

φκάνοντασ ςτο 8,29% το 2014.  

Ρ τομζασ τθσ υγείασ ςτθν χϊρα μασ, μετά τισ αλλαγζσ μζςω των μεταρρυκμίςεων που 

επεβλικθςαν, βρίςκεται ςυχνότερα ςτο επίκεντρο και αυτό γιατί  διάφοροι παράγοντεσ όπωσ: 
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α) θ μειωμζνθ χρθματοδότθςθ, θ οποία ςχετίηεται με τθν ζλλειψθ ι άνιςθ κατανομι πόρων, 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να γίνεται μετακφλιςθ ενόσ μζρουσ του οικονομικοφ βάρουσ για 

υπθρεςίεσ υγείασ ςτισ ιδιωτικζσ δαπάνεσ – νοικοκυριά, τα οποία παρά τθν μείωςθ των 

ειςοδθμάτων ςυνεχίηουν να δαπανοφν μεγάλα ποςά για υπθρεςίεσ υγείασ β) το μειωμζνο 

προςωπικό εργαςίασ των υγειονομικϊν μονάδων, ειδικά ςτο ιατρικό και νοςθλευτικό τομζα 

και το πάγωμα των προςλιψεων γ) θ αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ των ανκρϊπων, 

όπου θ ηιτθςθ για κεραπεία και περίκαλψθ είναι αυξθμζνθ με αποτζλεςμα να αυξάνεται και 

το κόςτοσ τθσ αςφαλιςτικισ τουσ δαπάνθσ δ) θ αφξθςθ του αρικμοφ των νοςοκομειακϊν 

μονάδων, για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν κακϊσ και γενικότερα  

των νοςοκομειακϊν κλινϊν και ε) θ αυξθμζνθ ζλευςθ αςκενϊν κυρίωσ ςτα δθμόςια 

κεραπευτιρια, λόγω μειωμζνου ειςοδιματοσ,  είχαν ωσ αποτζλεςμα, τθν αφξθςθ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ ειδικά των δθμόςιων νοςοκομείων. Υτον ιδιωτικό  τομζα παρόλο που θ 

ςυνεργαςία με τον ΕΡΣΧΧ οδιγθςε ςε μία τάςθ αφξθςθσ τθσ ροισ αςκενϊν προσ αρκετζσ 

μονάδεσ του κλάδου, ωςτόςο θ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των τιμϊν των διαγνωςτικϊν εξετάςεων 

και τθσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ, είχε ωσ αποτζλεςμα ο ιδιωτικόσ τομζασ τθσ υγείασ 

ςυνολικά να ηθμιωκεί και να  ζχει πολλά χρθματοοικονομικά ζξοδα, ωσ εκ τοφτου θ ρφκμιςθ  

των τιμϊν  μείωςε και το ειςόδθμα  των επιχειριςεων υγείασ, επίςθσ και οι αυξθμζνεσ 

περικοπζσ rebate1 και claw back2, μαηί με τισ αυξιςεισ του ςυντελεςτι ΦΣΑ κακϊσ και τα 

capital controls, προκάλεςαν ςοβαρζσ απομειϊςεισ ςτα οικονομικά αποτελζςματα, των 

υγειονομικϊν μονάδων ειδικά ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Θ οικονομικι κρίςθ που ζπλθξε τθν χϊρα μασ τθν τελευταία οκταετία είχε αντίκτυπο και ςτον 

τομζα τθσ υγείασ, είχε ωσ ςυνζπεια αρχικά τθν ςυμπίεςθ των περικωρίων κζρδουσ και ςτροφι 

των καταναλωτϊν από τον ιδιωτικό τομζα ςτον δθμόςιο. 

 Ρ ςυνδυαςμόσ του ανφπαρκτου  ανταγωνιςμοφ του δθμόςιου τομζα και τθσ ςτροφισ των 

αςκενϊν (καταναλωτϊν) από τθν ιδιωτικι περίκαλψθ ςτθ δθμόςια λόγω μειωμζνου 

ειςοδιματοσ, ενιςχφει μία διπλι τάςθ: Φθ ςυμπίεςθ των περικωρίων κζρδουσ που κα 

τροφοδοτοφςαν τθν ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα και τθν αφξθςθ ροισ αςκενϊν ςτα 

δθμόςια νοςοκομεία, όπου και αυτά με τθν ςειρά τουσ υποχρθματοδοτοφνται, ζχει ωσ 

αποτζλεςμα  να κλείνουν τον ιςολογιςμό τουσ ςτισ περιςςότερεσ χριςεισ, με ζλλειμμα. Ρ 

ιδιωτικόσ τομζασ ςτο ςφνολο του,  ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ICAP, το περικϊριο κζρδουσ 

                                                           
1
Rebate:είναι η ςποσπεωηική έκπηωζη επί ηος ηιμολογίος ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών από ηοςρ ιδιώηερ παπόσοςρ ςγείαρ 

2Claw back: είναι ο καθοπιζμόρ ηηρ ανώηαηηρ μηνιαίαρ δαπάνηρ ηος ΕΟΠΥΥ για ηοςρ ιδιώηερ παπόσοςρ ςγείαρ 
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(EBITDA),ςτισ γενικζσ κλινικζσ, διαμορφϊκθκε ςε (10,8%)  το 2013 ενϊ ο κφκλοσ εργαςιϊν προ 

rebate  και claw back,  το 2012 καταγράφει μείωςθ (16,10%) ενϊ μετά τθν επιβολι rebate  και 

claw back  καταγράφεται μείωςθ ςε ποςοςτό (30,7%). Ρι μαιευτικζσ-γυναικολογικζσ κλινικζσ 

το EBITDA τουσ κακίςταται αρνθτικό τθ διετία 2010-2012, ο δε μζςοσ δείκτθσ πενταετίασ 

(2009-2013) διαμορφϊκθκε ςε αρνθτικό επίπεδο (-3,63%). Ρι πωλιςεισ μειϊκθκαν κατά 

(14,4%) το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012. Υτα διαγνωςτικά κζντρα το EBITDA διαμορφϊκθκε ςε 

(21,76%), ενϊ οι πωλιςεισ μειϊκθκαν κατά (7,7%) το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1:ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ<<ΤΓΕΙΑ>> 

1.1 Μικροοικονομικι  προςζγγιςθ του ιδιωτικοφ τομζα υγείασ 

Ρ ιδιωτικόσ τομζασ υγείασ ςτθν χϊρα μασ, περιλαμβάνει το ςφνολο των προμθκευτϊν υγείασ 

οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται εκτόσ του δθμόςιου τομζα. Σεριλαμβάνει μικρζσ και μεγάλεσ 

κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ, ομίλουσ και ατομικοφσ προμθκευτζσ υγείασ, παρζχοντασ υπθρεςίεσ οι 

οποίεσ, περιλαμβάνουν ιδιωτικζσ γενικζσ κλινικζσ, μαιευτιρια, διαγνωςτικά κζντρα όπωσ 

μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαςτιρια, νοςοκομεία, γθροκομεία, κζντρα 

φυςιοκεραπείασ και αποκατάςταςθσ, ατομικά ιατρεία εξζταςθσ κακϊσ και φαρμακεία για τθν 

διακίνθςθ και εμπορεία φαρμάκων. 

Ρι ςθμαντικότεροι  παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ για τισ ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ, 

είναι: 

 α) επίπεδο ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν ( δθλ. αςκενϊν), που κεωρείται ζνασ από τουσ 

ςθμαντικοφσ παράγοντεσ, δεδομζνου ότι το διακζςιμο ειςόδθμα των καταναλωτϊν ςε 

ςυνδυαςμό με τισ τιμζσ των ιδιωτικϊν παροχϊν υγείασ, επθρεάηει τθν απόφαςθ για ηιτθςθ 

και ανάλογα τθν κατευκφνει προσ τον ιδιωτικό ι τθν  ςτρζφει προσ το δθμόςιο τομζα. 

β) το υψθλό επίπεδο υπθρεςιϊν υγείασ  του ιδιωτικοφ τομζα ςε ςχζςθ με του δθμόςιου τομζα 

που λόγω των ελλείψεων ςτθ διάρκρωςθ, οργάνωςθ και λειτουργίασ των δθμοςίων  

νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, οι καταναλωτζσ (αςκενείσ) ςτρζφονται προσ τισ υπθρεςίεσ υγείασ 

του ιδιωτικοφ τομζα. 

γ) ςθμαντικόσ παράγοντασ κεωρείται και οι επενδφςεισ  βελτιωμζνου τεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, όπου λόγω ανταγωνιςμοφ ςτον ιδιωτικό τομζα, ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 

αναπαλαιϊνεται γρθγορότερα απ’ ότι ςτο δθμόςιοσ τομζα, και αυτό  κακιςτά τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ταχφτερθ, ευκολότερθ, ζγκυρθ και αξιόπιςτθ. 

Θ προςφορά του ιδιωτικοφ τομζα παροχισ υπθρεςιϊν, πραγματοποιείται ςτα πλαίςια του 

κζρδουσ και του ανταγωνιςμοφ. Φα ςτοιχεία που τθν αποτελοφν είναι: α) θ διάκεςθ των 

υποδομϊν τουσ β) Ρι  διεκνείσ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ και τθσ 

πλθροφορικισ ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο τθσ ιατρικισ και των υπόλοιπων επιςτθμϊν που 

ςυνδζονται με αυτιν, ζχουν μεταβάλλει τα πλαίςια παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ του ιδιωτικοφ 

τομζα ςε υψθλά επίπεδα γ) θ επάρκεια προμθκευτϊν υγείασ,  ιατρϊν και νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ κακϊσ και νοςοκομειακϊν κλινϊν. 
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Φα ανταγωνιςτικά χαρακτθριςτικά των ιδιωτικϊν κεραπευτθρίων, αναφζρονται κυρίωσ : α) 

ςτον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό,  όπου επενδφουν υψθλά ποςά προκειμζνου να βρίςκονται 

ςτθ αιχμι τθσ τεχνολογίασ και παράλλθλα να διακζτουν αξιόπιςτα μθχανιματα. Αυτι θ 

επζνδυςθ ςυνικωσ πραγματοποιείται από τισ μεγάλεσ μονάδεσ του τομζα και λιγότερο από 

τισ μικρότερεσ που λόγω του υψθλοφ κόςτουσ αδυνατοφν να τον αποκτιςουν. Βζβαια 

εξαρτάται και από τθν πθγι χρθματοδότθςθσ εάν είναι από τα ίδια κεφάλαια ι δάνειο β) 

ςυνεργαςία με αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα. Θ 

ςυνεργαςία αυτι βαςίηεται βζβαια ςτθν ευρωςτία και ςτθν φερεγγυότθτα των αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν γ) το εταιρικό μζγεκοσ. Ρι όμιλοι παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ διακζτουν 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι μικρϊν επιχειριςεων του τομζα τθσ υγείασ οι οποίεσ δεν είναι 

ςε κζςθ να προςφζρουν το ςφνολο των υπθρεςιϊν που απαιτείται ςτθ διάγνωςθ και ςτθν 

κεραπεία του καταναλωτι (αςκενι) δ) θ τιμολογιακι πολιτικι που εφαρμόηει θ κάκε εταιρία. 

Ρι εναλλακτικοί τρόποι πλθρωμισ ςε ςχζςθ με το  μειωμζνο  ειςόδθμα των καταναλωτϊν 

ειδικά μετά τθν οικονομικι κρίςθ, δθλαδι θ δυνατότθτα αποπλθρωμισ των εξόδων 

νοςθλείασ, μάλιςτα μζςω άτοκων δόςεων, θ ζκπτωςθ που προςφζρεται για μία ςειρά 

εξετάςεων  επιδροφν κετικά ςτισ προτιμιςεισ των αςκενϊν και αυξάνει τον ανταγωνιςμό. 

(ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ &ICAP 2014) 

1.2.Μικροοικονομικι  προςζγγιςθ του δθμόςιου τομζα υγείασ 

 

Φο Ελλθνικό Υφςτθμα Χγείασ (ΕΥΧ), κεςμοκετικθκε με τον νόμο 1397/83, ςτο οποίο ζχουν 

δωρεάν  πρόςβαςθ όλοι οι πολίτεσ ανεξαρτιτωσ οικονομικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου. Ρ  

δθμόςιοσ τομζασ υγείασ περιλαμβάνει τα ειδικισ κατθγορίασ κεραπευτιρια, τα γενικά και 

ςτρατιωτικά νοςοκομεία, τα κζντρα υγείασ, τα περιφερειακά ιατρεία κακϊσ και το εκνικό 

κζντρο άμεςθσ βοικειασ (ΕΜΑΒ), του κάκε νομοφ τθσ χϊρασ που δραςτθριοποιοφνται για τθν 

δωρεάν και ζμμεςθ  παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςτουσ πολίτεσ. ςον αφορά τθν 

αποτελεςματικότθτά του δθμόςιου τομζα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, ςε ςχζςθ με τθ ηιτθςθ, 

τθν προςφορά κακϊσ και τον ανταγωνιςμό, υπάρχουν ανιςότθτεσ και μεταξφ αυτϊν και με 

των ιδιωτικό τομζα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. 

Θ  ηιτθςθ για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ επθρεάηεται είτε κετικά είτε αρνθτικά από τουσ 

παράγοντεσ, όπωσ:  
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α) το μειωμζνο επίπεδο ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν (δθλ. αςκενϊν), που δεν τουσ 

επιτρζπει να ςτραφοφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ του ιδιωτικοφ τομζα. 

β) θ αναγκαςτικι χριςθ του δθμόςιου τομζα  και  θ απόκλιςθ από τον ιδιωτικό τομζα. Θ  

δωρεάν πρόςβαςθ των αναςφάλιςτων πολιτϊν (αποτελϊντασ  το 25,20% το 2014)  οι οποίοι 

δεν δφνανται να καλφψουν χρθματικά τθν υγειονομικι αςφάλεια τουσ, κακϊσ επίςθσ και για 

τουσ πολίτεσ που ζχουν απολυκεί από τισ εργαςίεσ τουσ,  το Ελλθνικό κράτοσ, τουσ δίνει τθν 

δυνατότθτα τθσ δωρεάν πρόςβαςθσ, μόνο ςτον δθμόςιο τομζα υγείασ αρκεί να προςκομίςουν 

τον αρικμό μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΑΞΜΑ) . πωσ  και των άπορων (πρόνοιασ) 

ατόμων ( όπου ο αρικμόσ εκτιμάται ςτουσ 100.000, το 2014) που δικαίωμα δωρεάν 

περίκαλψθσ ζχουν μόνο ςτο δθμόςιο τομζα παροχισ υπθρεςιϊν. Αυτό το οικονομικό βάροσ 

από τθν δωρεάν περίκαλψθ μετακυλφετε, μζςω ΕΡΣΧΧ, ςτουσ ενεργά φορολογοφμενουσ 

πολίτεσ, με  αφξθςθ, ςτθν ζνδειξθ, τθσ ςυμμετοχισ για υγειονομικι αλλθλεγγφθ.  

γ) θ αποκλειςτικι χριςθ των ςτρατιωτικϊν νοςοκομείων, από το ςτρατιωτικό προςωπικό, των 

οπλιτϊν κακϊσ και από τισ οικογζνειζσ των ςτρατιωτικϊν. 

δ)  θ εφκολθ πρόςβαςθ, θ θλικία και  θ γεωγραφικι κάλυψθ από τισ δθμόςιεσ μονάδεσ 

παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ  

ε) το  αυξθμζνο  επίπεδο υπθρεςιϊν υγείασ  του δθμόςιου τομζα που προζρχεται μζςω 

υποδομϊν, τθν άρτια ςτελζχωςθ ςε ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό κακϊσ και ςτθ 

διάκεςθ τελευταίου τφπου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, επιτρζπουν ςτουσ καταναλωτζσ να 

επιλζξουν τθν δθμόςια υγειονομικι μονάδα που καλφπτει τισ ανάγκεσ τουσ ςτθν υγεία και 

μεγιςτοποιεί τθν ωφελεία τουσ. 

Θ προςφορά του δθμόςιου τομζα παροχισ υπθρεςιϊν ςυνδζεται άρρθκτα , με  α)τθν φπαρξθ 

επάρκειασ των προμθκευτϊν υγείασ δθλαδι των ιατρϊν και των νοςθλευτϊν/τριϊν που 

ςτελεχϊνουν τθν υγειονομικι μονάδα β) θ γεωγραφικι κάλυψθ των δθμόςιων υγειονομικϊν 

μονάδων να ανταποκρίνεται ςτον πλθκυςμό τθσ περιοχισ  γ) ςτθν παροχι  βελτιωμζνθσ 

βιοϊατρικισ τεχνολογίασ, θ οποία ςυμβάλει ςτθν ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ διάγνωςθ και πρόλθψθ 

αςκενειϊν δ) ςτθν  δυνατότθτα που υπάρχει για να αντιμετωπίςει ξαφνικζσ επιδθμίεσ και 

τζλοσ ε) ςτισ υποδομζσ που διακζτει θ δθμόςια υγειονομικι μονάδα. 

Για τθν κάλυψθ τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ υγείασ ο προβλθματιςμόσ των οικονομολόγων  πλζον 

είναι ζντονοσ , εάν θ υγεία είναι ιδιωτικό αγακό, όπου θ ηιτθςθ και θ προςφορά του οποίου 
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επθρεάηεται από τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ ι είναι δθμόςιο αγακό, όπου υπάρχει ιςότιμθ και 

αποτελεςματικι κατανομι του οποίου τθν εποπτεία τθν  ζχει  το κράτοσ ι αν αποτελεί μεικτό 

αγακό. Ρι καταναλωτζσ (αςκενείσ) προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τθν προςδοκϊμενθ 

χρθςιμότθτα ,τθ βελτίωςθ του επιπζδου υγείασ με δεδομζνο ειςοδθματικό περιοριςμζνο 

μεταφζρουν τθν όποια αςφαλιςτικι κάλυψθ ςτα ςθμεία και ςτθν τεχνολογία τθσ επιλογισ 

τουσ ςυνδυάηοντασ τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ ι και με τθν ίδια ςυμβολι ςτθ δαπάνθ υγείασ. 

Ζτςι μεγιςτοποιοφν τθν ωφζλεια τθσ υγείασ τουσ, επιλζγοντασ τον ιδιωτικό ι τον δθμόςιο 

τομζα. Σαράγοντεσ όπωσ: α) ο χρόνοσ, δεδομζνου ότι υπάρχουν «ςειρζσ αναμονισ» και ςτουσ 

δφο τομείσ αλλά  κυρίωσ ςτα δθμόςια νοςοκομεία, β) θ γραφειοκρατία, γ) θ μθ επάρκεια 

κλινϊν, όπου πολλζσ φορζσ οι αςκενείσ νοςθλεφονται ςε φορεία ι ράντηα δ) ο αποκλειςμόσ 

των αναςφάλιςτων και απόρων από τον ιδιωτικό τομζα κακϊσ και ε)το φαινόμενο 

παραπλθρωμϊν που κεωρείται  ζνα μείηον πρόβλθμα ςτον υγειονομικό τομζα ςτθν χϊρα μασ 

κ.α.,  κεωροφνται ςθμαντικζσ αιτίεσ για τθν αδυναμία τθσ  ιςορροπίασ τθσ προςφοράσ και τθσ 

ηιτθςθσ. 

μωσ θ ιςορροπία ςτθν αγορά του κλάδου υγείασ διαμορφϊνεται από τθν ελεφκερθ επιλογι 

των προμθκευτϊν των υπθρεςιϊν αυτϊν (ιατρϊν και νοςθλευτικϊν μονάδων) και από τουσ 

καταναλωτζσ (αςκενείσ). 

Χπό κακεςτϊσ ςυνεχϊν περιοριςμζνων ειςροϊν, ςφμφωνα με τον Γ. Μυριόπουλο (2012) θ 

ιςορροπία τθσ αγοράσ πρζπει να βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ υγείασ του πλθκυςμοφ, ςτισ 

προτιμιςεισ των αςκενϊν και ειδικά ςτθν αποδοτικι χριςθ των πόρων δθλ. ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ των εκροϊν. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί : α) με τθν ορκολογικι χριςθ των 

πόρων β) τθν ομοιογζνεια νομοκεςίασ μεταξφ προμθκευτϊν (ιατρϊν και νοςθλευτικϊν 

μονάδων) του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα γ) ςτισ ανταλλαγζσ πόρων δ) ςτον  ζλεγχο του 

κράτουσ προσ τουσ προμθκευτζσ ωσ προσ τισ τιμζσ και τθν ποιότθτα τθσ ιατρικισ φροντίδασ και 

τζλοσ ε) ςτθν ενίςχυςθ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ.  

1.3.Μζγεκοσ του κλάδου υγείασ 

Ρ τομζασ τθσ υγείασ είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ  τομείσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, κακϊσ 

θ υγεία είναι υπζρμετρο αγακό. Υτο δθμόςιο τομζα υγείασ πριν τθν οικονομικι κρίςθ του 2009 

δραςτθριοποιοφνταν 146 δθμόςια νοςοκομεία. Φο 2012, το κράτοσ προκειμζνου να μειϊςει τα 

ζξοδα λειτουργίασ των δθμόςιων νοςοκομείων και να αυξιςει τα κρατικά ζςοδα,  

πραγματοποιικθκαν ςυγχωνεφςεισ μεταξφ των δθμόςιων νοςοκομείων (βλ. παράρτθμα 2) και 
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ο αρικμόσ τουσ μειϊκθκε ςτισ 91 δθμόςιεσ νοςθλευτικζσ  μονάδεσ δευτεροβάκμιασ και 

τριτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ,  ο δε αρικμόσ κλινϊν παρζμεινε ο ίδιοσ ςτισ 39.181 

αποτελϊντασ το 70% του ςυνόλου των νοςοκομειακϊν κλινϊν. Φα  κζντρα υγείασ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο Ελλαδικό χϊρο αρικμοφνται ςε 250 και  τα περιφερειακά ιατρεία ςε 

1.500, καλφπτοντασ τθν πρωτοβάκμια φροντίδα των πολιτϊν. Φα ςτρατιωτικά νοςοκομεία 

εξυπθρετοφν τα τρία ςϊματα του ςτρατοφ, δθλαδι το Γενικό Επιτελείο Υτρατοφ, το Γενικό 

Επιτελείο Αεροπορίασ και το Γενικό επιτελείο Οαυτικοφ, κακϊσ και το ζνςτολο προςωπικό 

αςφαλείασ. 

Υτον ιδιωτικό τομζα υγείασ δραςτθριοποιοφνται 166 ιδιωτικζσ νοςθλευτικζσ μονάδεσ μεγάλεσ, 

μεςαίεσ και μικρζσ,  δυναμικότθτασ 14.707 κλινϊν ςυνολικά. Υχετικά με τθν γεωγραφικι 

κατανομι των ιδιωτικϊν κλινικϊν, θ πλειοψθφία τουσ, δθλαδι 7.000 κλίνεσ. Σερίπου, 

βρίςκεται ςυγκεντρωμζνθ ςτθν περιφζρεια τθσ Αττικισ και  ακολουκεί θ περιφζρεια  

Θεςςαλονίκθσ, καλφπτοντασ το 48% του ςυνόλου.(ICAP, 2013) 

1.4  Κατθγορίεσ  Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά των υγειονομικϊν μονάδων είναι θ κατθγοριοποίθςθ, 

μζςα από τθν οποία, θ κάκε υγειονομικι μονάδα αποκτά τυπικά τθν ταυτότθτασ, γνωρίηοντασ 

τι φροντίδα δφναται να προςφζρει, που ανικει διοικθτικά,  και τζλοσ το φψοσ τθσ  κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ που υπολογίηεται  ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ που μετριζται με τον αρικμό 

των κλινϊν που διακζτει, και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ που ζχει να καλφψει. 

Θ κατθγοριοποίθςθ των δθμόςιων νοςοκομείων βάςει του ν. 3863/2010 (Α’,115)  γίνεται: 

α) ανά επίπεδο φροντίδασ : που τθν διακρίνουμε ςε πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και 

τριτοβάκμια. 

Υτθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ υπάγονται: α)οι οικογενειακοί ιατροί β) τα περιφερειακά 

ιατρεία  γ) τα κζντρα υγείασ με δφναμθ μζχρι 5 ιατροφσ. 

Υτθ δευτεροβάκμια φροντίδα υγείασ υπάγονται: α)τα κζντρα υγείασ  αςτικοφ τφπου β) τα 

δευτεροβάκμια νοςοκομεία με τθ διακριτικι ονομαςία Σεριφερειακό Γενικό Οοςοκομείο 

κακϊσ και τα ςτρατιωτικά νοςοκομεία όπου καλφπτουν ςτρατιωτικζσ βάςεισ όπωσ το Οαυτικό 

Οοςοκομείο Σειραιϊσ, το Οαυτικό Οοςοκομείο Υαλαμίνασ κ.ά. 
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Υτθ τριτοβάκμια φροντίδα υγείασ υπάγονται: α) τα Σεριφερειακά Γενικά Οοςοκομεία β)τα 

Σανεπιςτθμιακά Οοςοκομεία γ)  τα Υτρατιωτικά Οοςοκομεία όπωσ το Οαυτικό Οοςοκομείο 

Ακθνϊν , 251 Γενικό Οοςοκομείο Αεροπορίασ και το 401 Υτρατιωτικό Οοςοκομείο . 

β) ανά μζγεκοσ : διακρίνονται ςε  μεγάλα νοςοκομεία , μεςαία νοςοκομεία, νοςοκομεία – 

κζντρα υγείασ και ειδικά νοςοκομεία. 

Υτα μεγάλα νοςοκομεία,  περιλαμβάνονται τα νοςοκομεία που ζχουν πάνω από 400 κλίνεσ. 

Υτα μεςαία νοςοκομεία, εδϊ περιλαμβάνονται όλα τα νοςοκομεία τα οποία δεν είναι 

ταυτόχρονα και κζντρα υγείασ και διακζτουν ζωσ 400 κλίνεσ.  

Υτα νοςοκομεία –κζντρα υγείασ, εδϊ περιλαμβάνονται μικρζσ μονάδεσ παροχισ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ που αφοροφν νοςοκομεία-κζντρα υγείασ. 

Υτα ειδικά νοςοκομεία, νοςθλεφονται αςκενείσ με ςυγκεκριμζνεσ πακιςεισ, όπου  

περιλαμβάνονται τα ψυχιατρικά νοςοκομεία, τα οφκαλμολογικά και τα δερματολογικά. 

γ)ανά υγειονομικισ περιφζρειασ 

Υτθν Ελλάδα υπάρχουν επτά υγειονομικζσ περιφζρειεσ, όπου κάκε νοςθλευτικι μονάδα 

ανικει διοικθτικά ςε αυτιν. Ειδικότερα: 1θ Χγειονομικι Σεριφζρεια Αττικισ από τθν οποία 

διοικοφνται 19 νοςοκομεία, 2θ Χγειονομικι Σεριφζρεια Σειραιϊσ και Αιγαίου ςτθν οποία 

ανικουν διοικθτικά 16 νοςοκομεία, 3θ Χγειονομικι Σεριφζρεια Ξακεδονίασ και διοικοφνται 

10 νοςοκομεία, 4θ Χγειονομικι Σεριφζρεια Ξακεδονίασ και Θράκθσ ςτθν διοίκθςι τθσ 

ανικουν 13 νοςοκομεία, 5θ Χγειονομικι Σεριφζρεια Θεςςαλίασ και Υτερεάσ Ελλάδασ ανικουν 

διοικθτικά 9 νοςοκομεία, 6θ Χγειονομικι Σεριφζρεια Σελοποννιςου, Ιονίων Οιςων, Θπείρου 

και Δυτικισ Ελλάδασ ανικουν διοικθτικά 20 νοςοκομεία και θ 7θ Χγειονομικι Σεριφζρεια 

Μριτθσ ςτθν οποία ανικουν διοικθτικά 4 νοςοκομεία. (βλ. ςτο παράρτθμα 2, όπου 

κατατίκενται αναλυτικζσ ονομαςτικζσ  καταςτάςεισ με τισ  ςυγχωνεφςεισ των νοςοκομείων 

δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ φροντίδασ και ςε ποια  περιφζρεια ανικει το κακζνα.) 

Υτθν  ερευνά μασ το Γενικό Οοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» ανικει ςτθν 3θ κατθγορία 

δθλαδι τθσ  τριτοβάκμιασ φροντίδασ  Οοςοκομεία , είναι  μθ Σανεπιςτθμιακό και είναι ζνα 

από τα μεγάλα νοςοκομεία δεδομζνου ότι διακζτει περιςςότερεσ από 400 κλίνεσ και ανικει 

ςτθν 1θ  υγειονομικι περιφζρεια τθσ Αττικισ.( Εκνικι Υχολι Δθμόςιασ Χγείασ –Φομζασ 

Ρικονομικϊν τθσ Χγείασ,2012  



 
 

18 
 

Θ κατθγοριοποίθςθ των ιδιωτικϊν γενικϊν κλινικϊν. Ρι ιδιωτικζσ κλινικζσ διακρίνονται 

ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ: ςτισ μεγάλεσ πολυδφναμεσ κλινικζσ, ςτισ μεςαίεσ κλινικζσ ,ςτισ 

μικρζσ κλινικζσ, ςτισ νευροψυχιατρικζσ κλινικζσ και ςτα διαγνωςτικά κζντρα. 

α) Υτισ Ξεγάλεσ πολυδφναμεσ κλινικζσ ανικουν αυτζσ που βρίςκονται ςτθν Ακινα και ςτθ 

Θεςςαλονίκθ και υπερβαίνουν τισ 300 κλίνεσ. «ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι ςτελεχωμζνεσ από 

άρτια εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό, διακζτοντασ ιατρικό εξοπλιςμό 

υψθλισ τεχνολογίασ».  

β) Υτισ Ξεςαίεσ κλινικζσ, περιλαμβάνονται όλεσ οι κλινικζσ με δυναμικότθτα 100 ζωσ 300  

κλίνεσ 

γ) Υτισ Ξικρζσ κλινικζσ εντάςςονται αυτζσ που διακζτουν από 41 ζωσ 100 κλίνεσ 

δ) Ρι Οευροψυχιατρικζσ κλινικζσ  οι οποίεσ νοςθλεφουν  ιδιαίτερθ κατθγορία αςκενϊν. 

ε) Φα διαγνωςτικά κζντρα είναι εργαςτιρια (ακτινολογικά, μικροβιολογικά, 

φυςικοκεραπευτιρια κ.ά.)  που μποροφν να επιλζξουν οι καταναλωτζσ προκειμζνου να 

μεγιςτοποιιςουν τθν ωφζλειά τουσ. Εμφανίηονται υπό τθν μορφι μεγάλων οργανωμζνων 

μονάδων που προςφζρουν υπθρεςίεσ διάγνωςθσ και πρόλθψθσ, με ςφγχρονθ υλικοτεχνικι 

υποδομι όπου είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξουν ςτο ζργο τουσ , τα δθμόςια και τα ιδιωτικά 

νοςθλευτικά ιδρφματα όταν παραςτεί ανάγκθ. Εκτόσ των μεγάλων πολυδφναμων κζντρων, 

αρκετά ςε αρικμό είναι τα μικρά τοπικά εργαςτιρια κυρίωσ  τα μικροβιολογικά τα οποία 

απευκφνονται ςε μεγαλφτερα κζντρα για τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων-εξειδικευμζνων  

εξετάςεων. 

Υτθν ερευνά μασ θ  ΙΑΥΩ Α.Ε. ανικει ςτθν 1θ κατθγορία δθλαδι  ςτισ Ξεγάλεσ πολυδφναμεσ 

κλινικζσ δεδομζνου ότι  βρίςκεται ςτθν Ακινα  και  υπερβαίνει ςε δυναμικότθτα τισ 300 

κλίνεσ.(ICAP 2015) 

1.5. Πθγζσ  Χρθματοδότθςθσ Μονάδων  Τγείασ 

 

Ζνα από τα προβλιματα που απαςχολεί τθν οικονομικι επιςτιμθ τθσ υγείασ είναι θ ανάγκθ 

εφρεςθσ πόρων και θ ςωςτι κατανομι αυτϊν. Υτθν περίπτωςθ τθσ υγείασ θ ζννοια 

χρθματοδότθςθ ζχει ςφνκετο περιεχόμενο ςχετικά με τισ πθγζσ και τουσ φορείσ 
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χρθματοδότθςθσ, τθν μζκοδο χρθματοδότθςθσ ,τθν διαχείριςθ και τζλοσ τθν ςωςτι  κατανομι 

αυτϊν. 

Θ βαςικι χρθματοδότθςθ του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ όπου ιςχφει για όλεσ τισ 

κατθγορίεσ δθμόςιων νοςοκομείων, πραγματοποιείται από δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ πθγζσ. 

Υτισ  δθμόςιεσ πθγζσ περιλαμβάνεται  ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ, δθλαδι από τθν  

φορολογία του κάκε πολίτθ (άμεςθ και ζμμεςθ)  και θ κοινωνικι αςφάλιςθ δθλαδι τα ζςοδα 

από υποχρεωτικζσ ειςφορζσ εργαηομζνων, εργοδοτϊν και αυτοαπαςχολουμζνων. 

Ρι ιδιωτικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ είναι θ ιδιωτικι αςφάλιςθ, οι δωρεζσ  και οι ιδιωτικζσ 

δαπάνεσ, δθλαδι πλθρωμζσ που γίνονται από αςφαλιςμζνουσ ι μθ  από το ειςόδθμά 

τουσ.(ΞΣΙΦΥΩΤΘ & ΞΣΑΝΑΥΜΑ 2016) 

ςο για τθν χρθματοδότθςθ του ιδιωτικοφ ςυςτιματοσ υγείασ γίνεται: 

α)  Ρι Ξεγάλεσ πολυδφναμεσ κλινικζσ, ςυνάπτουν ςυμβάςεισ  τόςο με αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ και ταμεία του δθμοςίου, όςο και με τισ περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ του 

ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ επίςθσ και με  ιδιωτικζσ δαπάνεσ, δθλαδι πλθρωμζσ που γίνονται από 

αςφαλιςμζνουσ από το ειςόδθμά τουσ. 

β) Ρι  Ξεςαίεσ κλινικζσ , ςυνικωσ υπογράφουν  ςυμβάςεισ  με αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ του 

ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ με ταμεία του δθμοςίου, επίςθσ θ χρθματοδότθςθ τουσ γίνεται και με  

ιδιωτικζσ δαπάνεσ, δθλαδι πλθρωμζσ που γίνονται από αςφαλιςμζνουσ από το ειςόδθμά 

τουσ. 

γ) Ρι  Ξικρζσ κλινικζσ ,  καλφπτουν το κόςτοσ νοςθλείασ των αςκενϊν τουσ (ολόκλθρο ι 

μζροσ), μζςω ςυμβάςεων που ζχουν ςυνάψει με διάφορουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ του 

δθμοςίου (ταμεία αςφάλιςθσ) κακϊσ επίςθσ και με  ιδιωτικζσ δαπάνεσ, δθλαδι πλθρωμζσ που 

γίνονται από αςφαλιςμζνουσ από το ειςόδθμά τουσ. 

δ) Ρι Οευροψυχιατρικζσ κλινικζσ  καλφπτουν τα ζξοδά τουσ εξ  ολοκλιρου από τθν αςφάλεια 

των εςωτερικϊν νοςθλευκζντων αςκενϊν. 

ε)  θ χρθματοδότθςθ των διαγνωςτικϊν  κζντρων  ςυνικωσ  γίνεται μζςω των ςυμβάςεων που 

ζχουν ςυνάψει με αςφαλιςτικοφσ φορείσ, (δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ) ι όλο το κόςτοσ τθσ 

κεραπείασ και  των εργαςτθριακϊν εξετάςεων  γίνεται με ιδιωτικι πλθρωμι. (ICAP2015) 
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1.6. Αποδοτικότθτα  Νοςθλευτικϊν Μονάδων 

 

Θ αποτελεςματικότθτα των νοςθλευτικϊν μονάδων είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν 

αποδοτικότθτα αυτϊν και αποτελεί ζνα ακόμθ βαςικό χαρακτθριςτικό του τομζα υγείασ. Θ 

ζννοια τθσ αποδοτικότθτασ ζχει ςχζςθ με τθν άριςτθ κατανομι και διαχείριςθ των 

περιοριςμζνων πόρων, για τθν δυνατότθτα παραγωγισ υπθρεςιϊν υγείασ. 

Ρ οριςμόσ τθσ αποδοτικότθτασ προιλκε από τον Ιταλό οικονομολόγο Vilfredo Pareto ο οποίοσ 

κεωρεί ότι θ κατανομι των πόρων είναι άριςτθ (κριτιριο τθσ άριςτθσ κατανομισ κατά Pareto) 

όταν είναι δυνατόν να μεταβάλουμε τθν κατανομι τουσ χωρίσ όμωσ να καλυτερεφςει ι να 

χειροτερεφςει θ κζςθ κάποιου άλλου ανκρϊπου (Hal R. Varian 1992). Θ αποδοτικότθτα  μασ 

δίνει απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ ,εάν θ ωφζλεια που αποκομίηεται από τθν επιλογι Χ, είναι 

τζτοια, ϊςτε να αξίηει να κυςιάςουμε μία άλλθ επιλογι Ψ. 

Ζνα ςφςτθμα υγείασ (είτε δθμόςιο είτε ιδιωτικό) δφναται να μελετθκεί ωσ μακροοικονομικι 

μονάδα δθλαδι ωσ το ςφςτθμα υγείασ τθσ χϊρασ με τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ υγείασ και ωσ 

μικροοικονομικι μονάδα, δθλαδι ωσ μονάδα παραγωγισ και διανομισ υγείασ, ςτα πλαίςια 

δράςθσ ενόσ νοςοκομείου. 

Ρι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αποδοτικότθτα των υγειονομικϊν μονάδων για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων πρόλθψθσ, κεραπείασ και αποκατάςταςθσ των αςκενϊν με τρόπο 

παραγωγικό, αποτελεςματικό, ιςότιμο και ποιοτικό, είναι: α) το μζγεκοσ των υπθρεςιϊν του 

οργανιςμοφ, β) το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ εάν είναι ιδιωτικό ι δθμόςιο, γ) θ χρθματοδότθςθ 

δ) θ κτιριακι και ιατροτεχνολογικι υποδομι και ε) το ςφςτθμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ. 

Θ αποδοτικότθτα των υγειονομικϊν μονάδων, ςφμφωνα με τθν Ξ. Μαλογεροποφλου,  ορίηεται 

με τρείσ τρόπουσ: Σρϊτον, ωσ θ παραγωγι τθσ μζγιςτθσ ποςότθτασ υπθρεςιϊν υγείασ με 

δεδομζνουσ πόρουσ, κτθριακό και μθχανολογικό εξοπλιςμό, ανκρϊπινο δυναμικό και 

αναλϊςιμα υλικά. Δεφτερον, ωσ το ελάχιςτο κόςτοσ για τθν παραγωγι δεδομζνθσ ποςότθτασ 

υπθρεςιϊν με τουσ ελάχιςτουσ πόρουσ. Φρίτον, ωσ το ελάχιςτο κόςτοσ για τθν παραγωγι 

δεδομζνθσ ποςότθτασ υπθρεςιϊν υγείασ. Γραφικά δίδεται: 
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                                         S        S1            S2                     P 

 

                              A 

                                                           Q 

                                               R  S2΄ 

                                                                   Q΄ S1΄Καμπύλη ίζος πποϊόνηορ 

 S΄ Καμπύλη ίζος κόζηοςρ 

                       0 A΄ 

                                                          Άπιζηο επίπεδο ειζποών ανά μονάδα πποϊόνηορ 

Γράυημα 1.6. Καμπύλες ίσοσ προϊόντος 

Θ καμπφλθ ssϋ αναπαριςτά όλουσ τουσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ των ειςροϊν δθλ. του 

κεφαλαίου, τθσ εργαςίασ και του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ  για τθν παραγωγι 

δεδομζνων μονάδων εκροισ δθλ. αρικμόσ αςκενϊν, θμζρεσ νοςθλείασ και χρόνου αναμονισ 

και δίνεται από το λόγο ΡQ/OP.  Φο ςθμείο τομισ τθσ ακτίνασ ΡΤ με τθν καμπφλθ ίςου 

προϊόντοσ, ςτο ςθμείο Q είναι ςθμείο ιςορροπίασ και προςδιορίηει τθν ικανότθτα ενόσ 

οργανιςμοφ υγείασ να μεγιςτοποιεί τθν παραγωγι του με δεδομζνεσ ειςροζσ. Θ καμπφλθ ίςου 

προϊόντοσ ΑΑϋ παριςτά όλουσ τουσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ των ειςροϊν που μπορεί να 

αποκτιςει ο οργανιςμόσ με ζνα ςτακερό ποςό χρθματικϊν μονάδων και θ μζτρθςθ δίνεται 

από τον λόγο OR/OQ.  

1.7. Ποιότθτα  Νοςθλευτικϊν Μονάδων 

 

Ζνα ακόμθ χαρακτθριςτικό των υπθρεςιϊν παροχισ υγείασ είναι θ ποιότθτα, που ορίηεται ωσ 

τθν αποτελεςματικι φροντίδα που παρζχεται για να αποκαταςτακεί θ υγεία των αςκενϊν με 

το μικρότερο δυνατό κίνδυνο επιπλοκϊν και παρενεργειϊν, προκειμζνου να επιτευχτεί θ 

φυςικι και θ ψυχικι του υγεία. Ρ Σαγκόςμιοσ Ρργανιςμόσ Χγείασ (ΣΡΧ) ορίηει τθν ποιότθτα  

ωσ τθν παροχι διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν πράξεων – ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ τθσ 

ςφγχρονθσ ιατρικισ επιςτιμθσ – ικανϊν να διαςφαλίςουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα 

(μείωςθ κνθςιμότθτασ και αναπθρίασ), κακϊσ και τθ μζγιςτθ δυνατι ικανοποίθςθ του 

αςκενοφσ με τον ελάχιςτο (για τθν υγεία του)  κίνδυνο. Σαράλλθλα, ο ΣΡΧ προςδιορίηει 

οριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ όπωσ: 
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 Χψθλό επίπεδο επαγγελματικότθτασ 

 Αποτελεςματικότθτα ςτθ χριςθ των διακεςίμων πόρων 

 Ξείωςθ των κινδφνων για τουσ αςκενείσ 

 Ικανοποίθςθ του αςκενοφσ 

 Θετικι επίδραςθ ςτθν υγεία του αςκενοφσ 

Ρ ςτόχοσ των προμθκευτϊν (ιατρϊν – νοςθλευτϊν) είναι θ ςωςτι και γριγορθ, (με τθν χριςθ 

τθσ νζασ τεχνολογίασ) , αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ υγείασ του αςκενοφσ. Σαράλλθλα οι 

προςδοκίεσ  των αςκενϊν είναι: 

 Εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ μονάδεσ υγείασ, δίχωσ μεγάλθ αναμονι, ανιςότθτεσ και 

γραφειοκρατία. 

 Αποτελεςματικότθτα ςτθ διάγνωςθ, κεραπείασ και αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ςφγχρονθ τεχνολογία. 

 Σλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

 Υεβαςμόσ από τουσ εργαηόμενουσ και του προβλιματοσ που αντιμετωπίηουν και 

 Άνετεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτουσ χϊρουσ των νοςθλευτικϊν μονάδων 

Θ αποτελεςματικι ποιότθτα υπθρεςιϊν παροχισ υγείασ επιφζρει οικονομικά οφζλθ, ςτουσ 

οργανιςμοφσ υγείασ και ςτα αςφαλιςτικά ταμεία, όπωσ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ των 

μονάδων, με τθν χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, το πρόβλθμα υγείασ εντοπίηεται εγκαίρωσ 

και αντιμετωπίηεται κετικά με αποτζλεςμα να υπάρχει μείωςθ των περιττϊν εξετάςεων και 

κεραπειϊν. Ζτςι οι πόροι που εξοικονομοφνται διατίκενται για τθν κάλυψθ άλλων αςκενϊν. 

ςο για τα αςφαλιςτικά ταμεία ζχουν μείωςθ του κόςτουσ των δαπανϊν εφόςον καλφπτουν 

λιγότερεσ μζρεσ περίκαλψθσ των αςκενϊν κακϊσ και περιοριςμό του φψουσ επιδομάτων 

αςκενείασ που καταβάλουν ςτουσ αςφαλιςμζνουσ.(ΜΑΝΡΓΕΤΡΣΡΧΝΡΧ & ΞΡΧΤΔΡΧΜΡΧΦΑΥ, 

2009). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2:ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

2.1.Η Οικονομική κρίςη ςτην Ελλάδα 

 

Θ Ελλάδα βρζκθκε ςτο επίκεντρο τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ το 2009. Θ οικονομικι 

κρίςθ εκδθλϊκθκε αρχικά το 2007 ςτισ ΘΣΑ, ςυγκεκριμζνα ςτθν αγορά ςτεγαςτικϊν δανείων 

χαμθλισ εξαςφάλιςθσ, δθλαδι ςτισ επενδυτικζσ τράπεηεσ που ιταν εκτόσ πλαιςίων  ελζγχου, 

όπωσ επίςθσ  και ςτθν ΕΕ. Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ και θ απότομθ και ραγδαία αφξθςθ τθσ 

ανεργίασ, ςε παγκόςμιο επίπεδο, προκάλεςε τθν αντίδραςθ των χωρϊν, όπου επζβαλαν μία 

ςειρά από μζτρα και πολιτικζσ μεταρρυκμίςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. Ματά τθν  

πρϊτθ περίοδο τθσ κρίςθσ (2009), όταν οξυνόταν θ κρίςθ των τραπεηϊν, όλεσ οι κυβερνιςεισ 

των αναπτυγμζνων καπιταλιςτικϊν χωρϊν χρθματοδότθςαν τθ διάςωςθ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, με αποτζλεςμα τθ μεγάλθ διόγκωςθ του δθμοςιονομικοφ 

ελλείμματοσ και του δθμόςιου χρζουσ. Υυγχρόνωσ  θ προςπάκεια διάςωςθσ του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ ςυνεχιηόταν ςε παγκόςμιο επίπεδο. Υτο Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Royal Bank of 

Scotland κρατικοποιικθκε κατά 60%, ςτθ Γερμανία θ Hypo Real Estate διαςϊκθκε με κόςτοσ 

50 δισ ευρϊ. Υτθν Ελλάδα, θ πρϊτθ Ελλθνικι Φράπεηα που κρατικοποιικθκε το 2011, ιταν θ 

Proton Bank. Φελικά αυτι θ κρίςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ μετατράπθκε ςε 

δθμόςιο χρζοσ των κρατϊν και κατά ςυνζπεια και των φορολογουμζνων πολιτϊν. Θ κάκε 

χϊρα ιταν υπεφκυνθ για τα ζςοδα, τα ζξοδα και για το χρζοσ τθσ χωρίσ να ζχει ιςχυρι 

νομιςματικι πολιτικι ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει ςτθν ανταγωνιςτικότθτα, τθσ 

παγκόςμιασ αγοράσ(Paul Krugman 2009). Ρι ρυκμοί ανάπτυξθσ τθσ Ε.Ε. ζπεςαν ςτο μιςό. Υτθν 

Ελλάδα τα οξφτατα προβλιματα  τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζγιναν ορατά ιδθ από το 2009. Ρι  

ςυνολικζσ επενδφςεισ παρουςιάηουν διαχρονικι μείωςθ από 17,3%  το 2010 υποχϊρθςαν ςτο 

11,6% του ΑΕΣ το 2014, δθλαδι κατά 5,7 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ. Αυτό δείχνει αφενόσ  τθ 

ςυρρίκνωςθ των ειςοδθμάτων και αφετζρου τθν αναβολι τθσ υλοποίθςθσ των επενδυτικϊν 

ςχεδίων του ιδιωτικοφ τομζα λόγω τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ που χαρακτθρίηει τθν οικονομικι 

κρίςθ. Επίςθσ θ πτϊςθ των επενδφςεων αντικατοπτρίηει τισ δυςκολίεσ λιψθσ δανειςμοφ από 

τισ επιχειριςεισ. Ρι αμοιβζσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ανά μιςκωτό  και αυτζσ μειϊκθκαν  με τθν 

ςειρά τουσ από -2,6%  το 2010 ςε -7,1% το 2013, δθλαδι μειϊκθκαν κατά -4,5% ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ . 
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Φα πραγματικά όμωσ προβλιματα τθσ κρίςθσ τα οποία επεκτάκθκαν και ςτο ςφνολο των 

πολιτϊν, είναι θ άνοδοσ των επιτοκίων, που από 5,7% το 2009 ζφκαςε ςτο 7,6% το 2011 

παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 1,9% εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

δφςκολθ πρόςβαςθ ςτο δανειςμό, τθν άνοδο των τιμϊν των εμπορευμάτων και των καυςίμων 

που επζφεραν ακρίβεια και τθ μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν. Ξε 

αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί πτϊςθ των καταναλωτικϊν δαπανϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και τθσ παροχισ υγείασ,  επομζνωσ και πτϊςθ των κφκλων εργαςιϊν. Θ ελλθνικι οικονομία 

βρίςκεται παγιδευμζνθ ανάμεςα ςτθν ςυνεχιηόμενθ οικονομικι φφεςθ και τθν δθμοςιονομικι 

κατάρρευςθ λόγω του χρζουσ. Υτισ 28/06/2015 επιβλικθκαν μζτρα και περιοριςμοί ςτισ 

τράπεηεσ και ςτισ ςυναλλαγζσ με αυτζσ (Capital Controls), όπωσ ςε αναλιψεισ μετρθτϊν, ςε 

διαςυνοριακζσ πλθρωμζσ ι ςε κίνθςθ κεφαλαίων. Ρι παράγοντεσ αυτοί ηθμιϊνουν και 

απειλοφν με αποςτακεροποίθςθ τθν χϊρα μασ. Ρ πλθκωριςμόσ τθσ ευρωηϊνθσ 

υπερδιπλαςιάςτθκε. Θ ακρίβεια των προϊόντων και των υπθρεςιϊν εξελίχκθκε ςε μείηον 

κοινωνικό πρόβλθμα για όλεσ τισ χϊρεσ. Θ ανεργία αυξάνεται με αλματϊδεισ ρυκμοφσ 

απειλϊντασ τισ κοινωνίεσ των χωρϊν, ειδικά ςτθν Ελλάδα: 

 

Γράφθμα 2.1  Μζςο ετιςιο ποςοςτό ανεργίασ Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ (2016) 

Υφμφωνα με τθν ΕΝ.ΥΦΑΦ., το πρϊτο τρίμθνο του 2009 χάκθκαν 70.000 κζςεισ εργαςίασ. Φα 

μζτρα που λαμβάνουν οι κυβερνιςεισ ζχουν ςαν αποτζλεςμα να βακαίνει θ φφεςθ και να 

επιδεινϊνει τθ δθμοςιονομικι κρίςθ. Θ μικρι  μείωςθ που εμφανίηεται ςτα ζτθ 2014 και 2015 

οφείλεται κυρίωσ ςτθν ενδυνάμωςθ του τουριςμοφ και τθν απαςχόλθςθ ςε αυτόν κυρίωσ τον 

τομζα. 

Σαράλλθλα αυξάνεται και  το χρζοσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ κατά Ξάαςτριχτ (το χρζοσ όπωσ 

ορίηεται από τθ Υυνκικθ Ξάαςτριχτ), το 2008 ανερχόταν ςε 109,30% επί του ΑΕΣ, φκάνοντασ 
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το171,30% το 2011 ενϊ το 2012 μειϊνεται ςτα 156,90% επί του ΑΕΣ, αυτι θ μείωςθ 

περιλαμβάνει μείωςθ του χρζουσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ανταλλαγισ ομολόγων (PSI) 

και ςυνεχίηει τθν αυξθτικι του πορεία φκάνοντασ ςτο 177,10% επί του ΑΕΣ το 2014.  Αντίκετα 

το ζλλειμμα, τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ παρουςιάηει μία μείωςθ  ςυγκεκριμζνα από -11,10% επί 

του ΑΕΣ το 2010 ζφκαςε ςτο -3,5% το 2014 δθλαδι μειϊκθκε κατά 7,60%. Επίςθσ και το ΑΕΣ 

εμφάνιςε κετικό ρυκμό το 2014. 

 

Γράφθμα 2.2 ΑΕΠ τθσ χϊρασ  Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ (2016) 

Θ Ελλθνικι οικονομία για πρϊτθ φορά μετά τθν οικονομικι κρίςθ, εμφάνιςε κετικό ρυκμό 

ανάπτυξθσ κατά 0,8% το 2014 , μετά από μία βακιά εξαετι φφεςθ. Υυγκεκριμζνα, τθν περίοδο 

2007-2013, το εκνικό ειςόδθμα υποχϊρθςε κατά 66 διςεκατομμφρια  ευρϊ, αναλυτικότερα 

από 251 δισ ευρϊ ςε 187 δισ ευρϊ δθλαδι κατά 26,3%, προκαλϊντασ ςθμαντικζσ μεταβολζσ 

ςτθν παραγωγι τθσ οικονομίασ, όπου ζνα ςθμαντικό τμιμα των επιχειριςεων είχε ςταματιςει 

τθν λειτουργία του. Φαυτοχρόνωσ θ ανεργία αυξικθκε δραματικά με αποτζλεςμα το 2013 να 

ανζρχεται ςτο 27,5% του εργατικοφ δυναμικοφ το υψθλότερο ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ. θ 

ςθμαντικι υποχϊρθςθ των ειςοδθμάτων οδιγθςε και ςε υποχϊρθςθ των τιμϊν. Θ ανάκαμψθ 

το 2014 ανζςτειλε τθν αβεβαιότθτα παρουςιάηοντασ δυναμικι τάςθ λόγω τθσ ενδυνάμωςθσ 

του τουριςμοφ (ΙΡΒΕ 2015). 

2.2. Ο Σομζασ τθσ υγείασ ςτθν οικονομικι κρίςθ 

 

Ξε ςοβαρά προβλιματα αναποτελεςματικότθτασ, δθμοςιονομικά και διακρωτικά βρικε το 

ςφςτθμα υγείασ, θ οικονομικι κρίςθ του 2009. Φο Ελλθνικό ςφςτθμα υγείασ χρειαηόταν 

ανακεϊρθςθ με κφριεσ κατευκφνςεισ τθν ποιότθτα, τον οικονομικό ζλεγχο, τθν αποφυγι 

ςπατάλθσ, κακϊσ και τθν πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτισ μονάδεσ  παροχισ υγείασ ακόμθ 
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και των οικονομικά αδφναμων – ευαίςκθτων ομάδων. Ρι μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ 

υγείασ ζγιναν με υπογραφι τθσ Ελλάδασ για τθν «ςυμφωνία διάςωςθσ» με τθν τρόικα (τουσ 

τρεισ δανειςτζσ, δθλαδι τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι Φράπεηα και το Διεκνζσ 

Οομιςματικό Φαμείο) τθν άνοιξθ του 2010.Ρι βαςικζσ υποχρεϊςεισ των μνθμονίων ιταν: α) οι 

δθμόςιεσ δαπάνεσ υγείασ να μειωκοφν και να φκάςουν ςτο 6% του Ακακάριςτου Εγχωρίου 

Σροϊόντοσ από το 7% που ιταν το 2009, και β) να υπάρξουν οι αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ που 

κα ζκαναν το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ περιςςότερο αποδοτικό. (Οιάκασ 2013) 

Για να επιτευχκοφν οι ανωτζρω ςτόχοι, λιφκθκαν εκ μζρουσ τθσ κυβζρνθςθσ μία ςειρά από 

μζτρα, όπωσ: 

1.Φθ ςυγχϊνευςθ των περιςςότερων αςφαλιςτικϊν ταμείων  όπωσ τα  ΙΜΑ,ΡΓΑ,ΡΑΕΕ,ΡΣΑΔ, 

ΦΧΔΜΧ, Ρίκοσ Οαφτου κ.ά. ςε ζνα ενιαίο ταμείο υγείασ τον ΕΡΣΧΧ (Εκνικόσ Ρργανιςμόσ 

Σαροχισ Χπθρεςιϊν Χγείασ) βάςει του νόμου 3918 του 2011.  

2.Θ αναδιοργάνωςθ του ΕΥΧ (Εκνικό Υφςτθμα Χγείασ) περιλαμβάνει τθν περικοπι ςε αρικμό ι 

ςτθν ςυγχϊνευςθ των εςωτερικϊν κλινικϊν των νοςθλευτικϊν μονάδων κακϊσ και  τθν 

ςυγχϊνευςθ νοςοκομείων, τθν διακοπι οριςμζνων νοςοκομειακϊν μονάδων ι τθν αλλαγι 

λειτουργίασ τουσ, με ςτόχο τθ ςυγκράτθςθ του κόςτουσ λειτουργίασ των  μονάδων αυτϊν 

κακϊσ επίςθσ, βάςει του ν. 4238/2014 που αναφζρεται ςτθν αναδιοργάνωςθ τθσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, ςτο πλαίςιο του ΣΕΔΧ, οι οποίεσ περιζχονται ςτθ διοικθτικι 

αρμοδιότθτα των Χγειονομικϊν Σεριφερειϊν,  που ςτόχο ζχει τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ και του ςυντονιςμοφ με τθν δευτεροβάκμια φροντίδα. 

3.Θ περικοπι τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ  αποτελεί προτεραιότθτα ςτο «πλαίςιο διάςωςθσ» 

δεδομζνου ότι θ δαπάνθ αυτι το 2009 ανερχόταν περίπου ςτα 5,2 δισ ευρϊ, όςον αφορά τθν 

εξωνοςοκομειακι φαρμακευτικι δαπάνθ , και αποτελοφςε περίπου το 40% τθσ ςυνολικισ 

δθμόςιασ δαπάνθσ. Ζτςι οι χειρόγραφεσ ςυνταγζσ αντικαταςτάκθκαν  με τθν θλεκτρονικι 

ςυνταγογράφθςθ με βάςθ τθν δραςτικι ουςία και παράλλθλα εφαρμόςτθκε θ διάγνωςθ μζςω 

του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. Σαράλλθλα εδόκθςαν κίνθτρα και κατευκφνςεισ ςτο ιατρικό 

προςωπικό, ϊςτε να αυξθκεί θ χριςθ των γενόςθμων, με ςκοπό τθν  τακτικι ανακεϊρθςθ των 

τιμϊν των φαρμάκων, μείωςθ του περικωρίου κζρδουσ για τα φαρμακεία και αυτόματοσ 

μθχανιςμόσ claw backεάν ξεπερνοφςαν τουσ ςτόχουσ ςχετικά με το πλαφόν για τθν 

φαρμακευτικι δαπάνθ. Ρ ςτόχοσ αυτόσ επιτεφχκθκε αφοφ  θ φαρμακευτικι δαπάνθ το 2013 

δεν ξεπζραςε τα 2,37 δισ ευρϊ και το 2014 ζκλειςε με  2 δισ ευρϊ. 
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4.Θ μείωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, επιτυγχάνεται λόγω του μεγάλου αρικμοφ  

ςυνταξιοδοτιςεων του εργατικοφ δυναμικοφ των υγειονομικϊν μονάδων και το  πάγωμα των 

προςλιψεων, ακόμθ, και θ μθ αντικατάςταςθ των αποχωροφντων (ποςοςτό 25% από το 2010 

ζωσ 2015 ςφμφωνα με το μθτρϊο ανκρϊπινου Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2015), με ςτόχο να 

ςυρρικνωκεί ςθμαντικά ο δθμόςιοσ τομζασ κατά τα επόμενα χρόνια, το οποίο αποτελεί και 

αυτό, όρο του μνθμονίου. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια, να παρουςιαςτοφν μεγάλεσ ελλείψεισ 

προςωπικοφ κυρίωσ ςτον ιατρικό και  νοςθλευτικό τομζα , με αποτζλεςμα , περίπου το 25% 

των κρεβατιϊν εντατικισ κεραπείασ δεν λειτουργοφςαν λόγω ελλείψεων ςε προςωπικό το 

2014. 

5.Σερικοπζσ ςτουσ προχπολογιςμοφσ όλων των  υγειονομικϊν δομϊν, ενϊ παράλλθλα 

τζκθκαν ςε εφαρμογι κεντρικά διαχειριηόμενοι διαγωνιςμοί με διεκνείσ διαδικαςίεσ 

θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ για τισ προμικειεσ  των νοςοκομείων κακϊσ και  θ  κακιζρωςθ  

του παρατθρθτθρίου τιμϊν, ςυμβάλλανε να ςυγκρατθκοφν οι τιμζσ των προϊόντων 

(προμθκειϊν) από τισ προμθκεφτριεσ εταιρίεσ των υγειονομικϊν μονάδων. Φο ςφςτθμα 

κεντρικϊν προμθκειϊν καλφπτει περίπου το 25% του ςυνόλου των αγορϊν που γίνονται ςτα 

νοςοκομεία και ςφμφωνα με το Χπουργείο Χγείασ ζχει ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν 

εξοικονόμθςθ πόρων. Επίςθσ γίνεται κεςμοκζτθςθ των κοινϊν ενοποιθμζνων νοςθλίων - ΜΕΟ 

(ΦΕΜ 1702/β/2011) που αποτελεί ζνα τρόπο αποηθμίωςθσ των νοςθλίων των  νοςοκομείων 

και αυτι θ κεςμοκζτθςθ είχε με τθν ςειρά τθσ  τον περιοριςμό των δαπανϊν του ςυςτιματοσ 

υγείασ 

6.Υτισ ιδιωτικζσ κλινικζσ και ςτα διαγνωςτικά κζντρα, το 2013, τίκεται ςε λειτουργία ο 

μθχανιςμόσ claw back, όπου κακορίηεται ανϊτατθ μθνιαία δαπάνθ του ΕΡΣΧΧ για τουσ ιδιϊτεσ 

παρόχουσ υγείασ, οι οποίοι οφείλουν να επιςτρζψουν ςτον ΕΡΣΧΧ τα χριματα που ξεπερνοφν 

αυτό το ανϊτατο ποςό. Επίςθσ θ κεςμοκζτθςθ του rebate , που είναι υποχρεωτικι ζκπτωςθ 

επί του τιμολογίου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ υγείασ. Υτον 

δθμόςιο τομζα, θ ςυγκεκριμζνθ μεταρρφκμιςθ τζκθκε ςε ιςχφ το 2015,  βάςει του ν. 4354 

(κεφάλαιο Δ, άρκρο 41), για τθν νοςοκομειακι φαρμακευτικι δαπάνθ και τθν δαπάνθ των 

φαρμακείων του ΕΡΣΧΧ. 

7.Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο κόςτοσ των υπθρεςιϊν υγείασ και των 

ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων, αναλυτικότερα θ ςυν – πλθρωμι ςυνίςταται ςε 15% για 

εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ςε 25% για μία ςειρά υλικϊν όπωσ ορκοπεδικϊν, ςυςκευζσ 
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οξυγόνου κ.ά. κακϊσ επίςθσ το 2014 επιβλικθκε  ζνα ευρϊ ανά ςυνταγι. Για νοςθλεία ςε 

ιδιωτικζσ κλινικζσ (ςε περίπτωςθ που αυτό απαιτείται) αυξικθκε και κυμαίνονται από 15% 

ζωσ 50% π.χ. για τουσ αςφαλιςμζνουσ του ΡΓΑ. 

8.Ρι μιςκοί των εργαηομζνων των υγειονομικϊν μονάδων, μειϊκθκαν ςχεδόν κατά το ιμιςυ 

από το 2009 ζωσ το 2017, ενϊ παράλλθλα ζγιναν περικοπζσ, περίπου 40% ςτο διάςτθμα 2011 - 

2013 ςτισ υπερωρίεσ του ιατρικοφ και του νοςθλευτικοφ κλάδου. Για να αντιμετωπιςτεί αυτό 

το πρόβλθμα, οι διοικιςεισ των νοςοκομείων υποκακιςτοφν τισ υπερωρίεσ με το ςφςτθμα «ςε 

ετοιμότθτα» που είναι λιγότερο δαπανθρό. 

9.Θ εφαρμογι του ESY.net, που αποτελεί ζνα εργαλείο πλθροφόρθςθσ και ελζγχου 

προκειμζνου αφενόσ να οδθγιςει ςε μια αποτελεςματικι και αποδοτικι διοίκθςθ των 

μονάδων υγείασ, αφετζρου δίνει τθν δυνατότθτα ςτθν υγειονομικι περιφζρεια ςτθν οποία 

ανικει θ νοςθλευτικι μονάδα κακϊσ και ςτθν κεντρικι υπθρεςία του Χπουργείου Χγείασ, να 

εξάγουν αναφορζσ με ςυγκριτικά ςτοιχεία ανά νοςοκομείο. Φα  ςυγκριτικά αυτά ςτοιχεία 

αποτελοφν ταυτόχρονα δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ των μονάδων υγείασ του ΕΥΧ. 

Αποτελζςματα των μζτρων 

λα τα ανωτζρω μζτρα αποςκοποφςαν ςτθν μείωςθ των δαπανϊν υγείασ επιτυγχάνοντασ 

αφξθςθ των κρατικϊν εςόδων και γενικότερα, να επετεφχκθ δθμοςιονομικι  ςτακερότθτα ςτο 

ςφςτθμα υγείασ. 

Αναμφιςβιτθτα θ ίδρυςθ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζχει κετικά ςθμεία 

όπωσ με τθ ςυγχϊνευςθ των μεγαλφτερων ταμείων αςφάλιςθσ υγείασ εξαλείφει τον 

κατακερματιςμό και τισ ανιςότθτεσ που υπιρχαν όςον αφορά ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

αςφαλιςμζνων. Ωςτόςο , οι ειςφορζσ που αφοροφν τθν υγεία εξακολουκοφν να ςυλλζγονται 

από τα διάφορα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Θ κακυςτζρθςθ ςτθν απόδοςθ των ειςφορϊν 

αυτϊν ςτον ΕΡΣΧΧ ι , ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και θ παρακράτθςθ ειςφορϊν για τθν 

κάλυψθ ςυνταξιοδοτικϊν και άλλων δαπανϊν από τα αςφαλιςτικά ταμεία δθμιουργεί ςοβαρά 

προβλιματα ςτον ΕΡΣΧΧ,  όπωσ τον Δεκζμβριο του 2014 οι οφειλζσ του ΕΡΣΧΧ προσ τουσ 

ςυμβεβλθμζνουσ γιατροφσ, εργαςτιρια και κλινικζσ, ανζρχονταν ςε περίπου 850 εκατομμφρια 

ευρϊ, κακϊσ επίςθσ και  ςτθν δυςκολία  αποπλθρωμισ νοςθλειϊν ςτισ δθμόςιεσ νοςθλευτικζσ 

μονάδεσ. Φζλοσ, βάςει του ν.4368/2016, άρκρο 33, για τθν υγειονομικι κάλυψθ 
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αναςφάλιςτων και ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, κα επιβαρφνεται ο ΕΡΣΧΧ, ενϊ μζχρι το 

2016 θ κάλυψθ αυτι γινόταν από τον προχπολογιςμό τθσ κάκε υγειονομικισ μονάδασ. 

Θ ποιότθτα και το εφροσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ, κεωρθτικά 

επθρεάηεται αρνθτικά από τισ περικοπζσ ςε δαπάνεσ και ςε εργατικό δυναμικό, αφοφ το 2014, 

ο αρικμόσ των αναςφάλιςτων πολιτϊν ζφκαςε τα 2.500.000 άτομα, των ατόμων χωρίσ 

αςφαλιςτικι ικανότθτα ςτα  3.068.00 και τζλοσ τα άτομα με αςφαλιςτικι ικανότθτα ςτα 

6.171.000 ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του ΕΡΣΧΧ. Ενδεικτικά αναφζρουμε (ςφμφωνα με ςτοιχεία 

του Χπουργείου Χγείασ) ότι μόνο ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2013, ο λογαριαςμόσ των δθμόςιων 

νοςοκομείων ανιλκε ςτο ποςό των 72,3 εκατ. Ευρϊ.  Ωςτόςο ο νόμοσ προβλζπει τθν κακολικι 

πρόςβαςθ ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ υγείασ και τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ του 

οικογενειακοφ γιατροφ. 

Φο πάγωμα προςλιψεων ειδικά του νοςθλευτικό τομζα, όπου και αυτό το μζτρο επιδρά 

αρνθτικά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ υγείασ λαμβάνοντασ υπόψιν ότι ο λόγοσ, 

νοςθλευτζσ ανά ιατρό ςτθν Ελλάδα υπολογίηονται ςτουσ 0,61 όταν ο μζςοσ όροσ ςτισ χϊρεσ 

μζλθ του οργανιςμοφ είναι 4,6 φορζσ μεγαλφτεροσ δθλ. 2,83 νοςθλευτζσ/ιατρό και ςε 

αναλογία ςε κατοίκουσ είναι 3,6 νοςθλευτζσ ανά 1.000 κατοίκουσ, ενϊ ο μζςοσ όροσ των 

χωρϊν – μελϊν του ΡΡΥΑ είναι 9,1 νοςθλευτζσ ανά 1.000 κατοίκουσ. Υε χϊρεσ όπωσ θ Ελβετία, 

θ Οορβθγία και θ Δανία αντιςτοιχοφν περιςςότεροι από 16 νοςθλευτζσ ανά 1.000 κατοίκουσ. 

(ςτθν Ελβετία θ αναλογία είναι 17,4 προσ 1.000 κατοίκουσ). Ρ αρικμόσ των ιατρϊν αυξικθκε 

πολφ το διάςτθμα 2000 ζωσ 2008 δθλαδι από 47.250 ςε 68.000 και ζχει ςτακεροποιθκεί 

ζκτοτε. Αφοφ, είχαν παγϊςει οι προςλιψεισ, λόγω κρίςθσ,  μάλιςτα, οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ 

γιατρϊν ςτα δθμόςια νοςοκομεία αγγίηουν τισ 6.000, τθν ςτιγμι που 17.500 Ζλλθνεσ γιατροί 

μετανάςτευςαν λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ κρίςθσ και εργάηονται ςτο εξωτερικό. 

Θ αφξθςθ τθσ χρθματικισ  ςυμμετοχισ των πολιτϊν για διάφορα υγειονομικά είδθ κακϊσ και 

τθ αυξθμζνθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και νοςθλείασ ςε ιδιωτικά 

κεραπευτιρια, ζχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, αφοφ κζτουν φραγμοφσ ςτθν πρόςβαςθ ςε 

υπθρεςίεσ υγείασ από τα χαμθλά ειςοδθματικά ςτρϊματα, με αποτζλεςμα τθ διεφρυνςθ των 

ανιςοτιτων ςτθν υγεία. 

Θετικζσ ςυνζπειεσ είχαν, θ εφαρμογι ESY.net, θ εφαρμογι του κοινοφ ενοποιθμζνου νοςθλίου 

(ΜΕΟ), το παρατθρθτιριο τιμϊν κακϊσ και οι δθμοςιεφςεισ προμθκειϊν ςε πλατφόρμα τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτζσ τισ εφαρμογζσ  είχαν ωσ αποτζλεςμα, τον ενδελεχι οικονομικό 

ζλεγχο κακϊσ και τθν μείωςθ των δαπανϊν για κάκε νοςθλευτικι μονάδα. 

Βζβαια οι δαπάνεσ ςτθν υγεία μειϊκθκαν από 9,8% το 2009 ωσ ποςοςτό του ΑΕΣ ςε 8,29% το 

2014 και ςε ςφγκριςθ με τισ χϊρεσ του ΡΡΥΑ  οι δαπάνεσ υγείασ αντιςτοιχοφςαν ςτο 8,6% του 

ΑΕΣ το 2013, ποςοςτό χαμθλό τόςο από το μζςο όρο των χωρϊν του ΡΡΥΑ (8,9%)  όςο και 

από το αντίςτοιχο άλλων χωρϊν, ςε οικονομικι κρίςθ όπωσ θ Σορτογαλία, θ Ιςπανία και θ 

Ιταλία.  

Υφμφωνα με τα αποτελζςματα των μζτρων που ελιφκθςαν, ςυμπεραίνουμε ότι θ 

δθμοςιονομικι ςτακερότθτα δεν επετεφχκθ. Θ δθμοςιονομικι ςτακερότθτα ενόσ ςυςτιματοσ 

επιτυγχάνεται όταν τα ζςοδα του ςυςτιματοσ μποροφν να χρθματοδοτιςουν τισ δαπάνεσ του 

ςυςτιματοσ. Υε περίπτωςθ ελλειμμάτων επιχειρείται θ μείωςθ των δαπανϊν και θ αφξθςθ των 

εςόδων. Υτθν περίπτωςθ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ θ μείωςθ των δαπανϊν 

πραγματοποιικθκε, τα ζςοδα όμωσ δεν αυξικθκαν εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του εκνικοφ 

ειςοδιματοσ, τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των ανζργων και τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των 

αναςφαλίςτων. 

2.3. Δαπάνεσ  υγείασ 

 

Αναφζροντασ τον όρο δθμόςια δαπάνθ υγείασ  εννοοφμε τισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται 

από το δθμόςιο φορζα για τθν παροχι νοςοκομειακισ περίκαλψθσ για τουσ αςφαλιςμζνουσ 

και γενικότερα του κοινωνικοφ ςυνόλου, ςε κρατικά νοςοκομεία ι ςε ιδιωτικά κεραπευτιρια. 

Ξε το όρο ιδιωτικι δαπάνθ υγείασ αναφερόμαςτε ςτισ ιδιωτικζσ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν και 

ςτισ  ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, όπου οι πολίτεσ πλθρϊνουν αντίτιμο αςφαλίςτρων, 

οικειοκελϊσ προκειμζνου να ζχουν το δικαίωμα για περίκαλψθ ςε κρατικά νοςοκομεία και 

ιδιωτικζσ κλινικζσ. 

Υτισ λοιπζσ δαπάνεσ, που  καλφπτονται χρθματοδοτικά από Ξθ Μυβερνθτικζσ Ρργανϊςεισ, από 

τθν Εκκλθςία, από δωρεζσ κ.ά., περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ,  που δεν καλφπτονται από τθν 

αςφάλιςθ οριςμζνων ομάδων του πλθκυςμοφ, κακϊσ και ςτισ δαπάνεσ των ατόμων εκείνων 

που είναι αναςφάλιςτοι. 
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Πίνακασ 2.3 υνολικι χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ υγείασ (ςε εκατ. ευρϊ) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Γενικι κυβζρνθςθ (εκτόσ οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ) 6.115,40 6.475,40 4.202,20 5.046,40 4.603,10 4.176,50 

οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 9.982,80 9.106,10 8.986,10 6.361,30 5.417,80 4.599,20 

υνολικι Δθμόςια χρθματοδότθςθ 
για δαπάνεσ 16.098,20 15.581,50 13.188,30 11.407,80 10.020,90 8.775,70 

Ιδιωτικι αςφάλιςθ 433,8 536,6 534,20 525,7 495,1 534,9 

Ιδιωτικζσ πλθρωμζσ 6.592,30 6.078,00 5.823,80 5.118,90 5.121,20 5.202,90 

υνολικι Ιδιωτικι δαπάνθ 7.026,10 6.614,60 6.358,00 5.644,60 5.616,30 5.737,80 

Λοιπζσ δαπάνεσ 52,6 73,2 52,4 53,5 139,3 198,4 

υνολικι Χρθματοδότθςθ Δαπανϊν 
Τγείασ 23.176,90 22.269,30 19.598,70 17.105,90 15.776,50 14.711,90 

Σθγι:ΕΝ.ΥΦΑΦ/31-03-2016 «Υφςτθμα Νογαριαςμϊν Χγείασ» ζτουσ 2014 

Υφμφωνα με το ανωτζρω ςτοιχεία του πίνακα τα μζτρα λιτότθτασ που πάρκθκαν με ςτόχο τθν 

μείωςθ των δαπανϊν τθσ υγείασ, είχαν τα αναμενόμενα αποτελζςματα, θ χρθματοδότθςθ από 

τον κρατικό προχπολογιςμό απεικονίηεται με μείωςθ, από 6.115,40 εκ. ευρϊ το 2009 ςε 

4.176,50 εκ. ευρϊ ςε ποςοςτό 31,70%, θ χρθματοδότθςθ από τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ π.χ. ΕΡΣΧΧ εμφανίηεται μειωμζνθ από 9.982,80 εκ. ευρϊ το 2009  ςε 4.599,20 εκ. 

ευρϊ το 2014 ςε ποςοςτό 53,93% γεγονόσ  που αντικατοπτρίηει τθν ανεπάρκεια των 

προχπολογιςμϊν των  αςφαλιςτικϊν φορζων να χρθματοδοτιςουν ολικά τισ δαπάνεσ υγείασ, 

θ ςυνολικι δθμόςια χρθματοδότθςθ για  δαπάνεσ τθσ υγείασ, μειϊκθκε  από 16.098,20 εκ. 

ευρϊ το 2009 ζτοσ κρίςθσ, ζφκαςε ςτα  8.775,70 εκ. ευρϊ το 2014, ςε ποςοςτό 45,49% 

μείωςθσ, θ ιδιωτικι αςφάλιςθ παρουςιάηει αφξθςθ, από 433,80 εκ. ευρϊ το 2009 ςε 534,90 

εκ. ευρϊ το 2014 , δθλ. αφξθςθ τθσ τάξεωσ 23,33% εν αντικζςει με τθν ςυνολικι δθμόςια 

χρθματοδότθςθ που είχε μείωςθ. ςο για τισ ιδιωτικζσ πλθρωμζσ (νοικοκυριϊν) παρουςιάηει 

μείωςθ από 6.592,30 εκ. ευρϊ το 2009 ςε 5.202,90 εκ. ευρϊ, εδϊ φαίνεται κακαρά πωσ τα 

νοικοκυριά αδυνατοφν να καλφψουν τισ δαπάνεσ τθσ υγείασ, θ ςυνολικι  ιδιωτικι δαπάνθ, 

μειϊκθκε από 7.026,10 εκ. ευρϊ το 2009  ςε 5.737,80 εκ. ευρϊ το 2014, με ποςοςτό 18,34% , 

ςτθ μείωςθ αυτι  μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι  ςυντζλεςε θ μείωςθ του ειςοδιματοσ, που 

με τθ ςειρά του, επζφερε μείωςθ των διακεςίμων για ιδιωτικι δαπάνθ υγείασ. Φζλοσ οι λοιπζσ 

χρθματοδοτιςεισ για τισ  δαπάνεσ υγείασ παρουςιάηονται με μεγάλθ αφξθςθ από 52,60 εκ. 

ευρϊ το 2009  ςε  198,40 εκ. ευρϊ το 2014 , αυτό ςθμαίνει ότι με τθν πάροδο των ετϊν όλο 

και περιςςότεροι πολίτεσ καταφεφγουν για βοικεια χρθματοδότθςθσ ςε μθ κυβερνθτικοφσ 

οργανιςμοφσ, εκκλθςία κ.ά. Γενικότερα θ ςυνολικι τρζχουςα δαπάνθ υγείασ  μειϊκθκε από 

23.176,10 εκ. ευρϊ το 2009 ςε 14.711,90 εκ. ευρϊ το 2014, με ποςοςτό 36,52%  και 

διαγραμματικά: 
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Γράφθμα 2.2.1. υνολικι τρζχουςα δαπάνθ υγείασ Σθγι: ΕΝ.ΥΦΑΦ 2016 

Διαγραμματικά θ γραμμι που απεικονίηει τθν ςυνολικι δθμόςια χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ 

τθσ υγείασ, όπου ςυμπεριλαμβάνονται θ χρθματοδότθςθ από τον κρατικό προχπολογιςμό, 

κακϊσ και από τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ζχει ςυνεχόμενθ φκίνουςα πορεία 

κακ’ όλα τα ζτθ (2009- 2014). Θ ςυνολικι ιδιωτικι χρθματοδότθςθ για δαπάνεσ ςτθν υγεία 

όπου εδϊ ςυμπεριλαμβάνονται θ ιδιωτικι αςφάλιςθ και οι πλθρωμζσ των νοικοκυριϊν, ζχει 

μεν κακοδικι πορεία  τα ζτθ (2009-2012) αλλά μικρότερθσ ζνταςθσ ςε ςχζςθ με τθν δθμόςια 

χρθματοδότθςθ δαπανϊν υγείασ, ςτθ ςυνζχεια αυξάνεται τα ζτθ 2013 και 2014 ςε ςθμείο 

μάλιςτα που τείνει να ενωκοφν δθλαδι να είναι ίςθ θ χρθματοδότθςθ τθσ δθμόςιασ με τθν 

ιδιωτικι, αυτό βζβαια οφείλεται ςτο ότι α) ο ΕΡΣΧΧ ζχει κζςει όρια3 ωσ προσ τισ διαγνωςτικζσ 

εξετάςεισ και ωσ προσ τθ νοςοκομειακι περίκαλψθ που καλφπτει αςφαλιςτικά τον αςκενι με 

αποτζλεςμα οι αςκενείσ να καταφεφγουν ςτθν ιδιωτικι δαπάνθ και β)παράγοντεσ όπωσ θ 

γραφειοκρατία, ο μεγάλοσ χρόνοσ αναμονισ τθσ εξζταςθσ ςτα δθμόςια κεραπευτιρια κ.ά., 

επιτρζπουν τον αςκενι να ςτραφεί ςτον ιδιωτικό τομζα με μερικι ι ολικι ιδιωτικι δαπάνθ. 

Φζλοσ  θ γραμμι τθσ ςυνολικισ   χρθματοδότθςθσ για δαπάνεσ τθσ  υγείασ εμφανίηει μείωςθ 

μικρότερθ ζνταςθσ το 2010 και μεγαλφτερθσ κακοδικισ ζνταςθσ κατά τα ζτθ 2011,2012,2013 

και 2014. 

Ρι δαπάνεσ υγείασ ωσ προσ το Ακακάριςτο Εγχϊριο Σροϊόν (ΑΕΣ) ςτθν Ελλάδα για τα ζτθ 2006 

ζωσ και 2014 είναι μειωμζνεσ, ιδιαίτερα από 9,76% το 2009, ςε 8,29% το 2014, εάν ςκεφκοφμε 

ότι ο ςτόχοσ (κατόπιν επιβολισ τθσ Φρόικασ) είναι να διαμορφωκεί ςε επίπεδο χαμθλότερο του 

6% του ΑΕΣ, ενϊ οι τιμζσ των διαφόρων προμθκειϊν των υγειονομικϊν μονάδων δεν ζχουν 

μειωκεί, τότε μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι κλονίηεται θ  βιωςιμότθτα του τομζα τθσ 

                                                           
3
Βάςει του ΦΕΜ 3054/Β/18-11-2012 «Ενιαίοσ Μανονιςμόσ Σαροχϊν Χγείασ» 
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υγείασ, ςχετικά με τθν ανεπάρκεια των ειδϊν όπωσ  και ωσ προσ τθν ποιότθτα παροχισ 

υπθρεςιϊν κυρίωσ του διαγνωςτικοφ τομζα.   

 

 

Γράφθμα 2.2.2. υνολικι  δαπάνθ υγείασ επί ΑΕΠ. Σθγι: ΕΝ.ΥΦΑΦ (2016) 

Υτο ανωτζρω διάγραμμα, από 2006 ζωσ το 2008 , θ γραμμι που απεικονίηει τισ δαπάνεσ τθσ 

υγείασ ςε ποςοςτό του ΑΕΣ ζχει ανοδικι πορεία με μία μικρι πτϊςθ το 2009 ςτο 9,76%., 

ανζρχεται το 2010, ςτθ ςυνζχεια   ζχει κάκετθ φκίνουςα πορεία ζωσ το 2014 και αυτό 

αιτιολογείται ςτθν προςπάκεια  να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του επιπζδου του  6% των δαπανϊν 

υγείασ. Θ άνοδοσ το 2010 πικανολογοφμε ότι οφείλεται ςτθν επιπλζον  χρθματοδότθςθ τθσ 

κυβζρνθςθσ για τθν ρφκμιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, ςυγκεκριμζνα, του φαρμάκου, του 

υγειονομικοφ υλικοφ, των χθμικϊν αντιδραςτθρίων και του ορκοπεδικοφ υλικοφ  των 

νοςοκομειακϊν μονάδων κατά τα ζτθ 2007 ζωσ και 2009. Υυγκεκριμζνα, βάςει του ν. 

3867/2010, άρκρο 27,«οφειλζσ των ετών 2007,2008 και 2009 και μζχρι ςυνολικοφ ποςοφ 

τιμολογίων 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή εξοφλοφνται με την ζκδοςη χρηματικοφ 

εντάλματοσ. Λοιπζσ οφειλζσ του ζτουσ 2007 και μζχρι ςυνολικοφ ποςοφ τιμολογίων 

1.100.000.000 ευρώ, εξοφλοφνται με ομόλογα του Ελληνικοφ Δημοςίου ετήςιασ διάρκειασ και 

μηδενικοφ επιτοκίου, που θα εκδοθοφν εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ». 
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2.4 Θ χρθματοδότθςθ των  δαπανϊν υγείασ  ςε διεκνι ςφγκριςθ 

 

Υτθν Ελλάδα παρόλο που υπάρχουν οι δφο βαςικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ (κρατικι και 

κοινωνικι αςφάλιςθ), το ποςοςτό τθσ ιδιωτικισ δαπάνθσ είναι ζνα από τα υψθλότερα ςτισ 

χϊρεσ του ΡΡΥΑ.  

Βζβαια θ δθμόςια δαπάνθ υπολείπεται πολφ των υπολοίπων χωρϊν με αποτζλεςμα το κενό 

αυτό να καλφπτεται από τθν ιδιωτικι δαπάνθ, θ οποία ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν δαπανϊν 

είναι ιθ μεγαλφτερθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και μία από τισ μεγαλφτερεσ ςτισ χϊρεσ του 

ΡΡΥΑ. 

Θ ιδιωτικι δαπάνθ καλφπτει περίπου το ζνα τζταρτο τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ςτα ςυςτιματα 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ υγείασ και παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ. Ρι χϊρεσ με εκνικά ςυςτιματα 

υγείασ διατθροφν ςχετικά υψθλά επίπεδα δθμόςιασ δαπάνθσ. Ρι χϊρεσ τθσ νότιασ Ευρϊπθσ 

παρουςιάηουν τα υψθλότερα επίπεδα ιδιωτικισ δαπάνθσ ςε ςφγκριςθ με τισ χϊρεσ τισ 

κεντρικισ και βόρειασ Ευρϊπθσ. Ειδικότερα οι χϊρεσ που εντάχκθκαν ςε πρόγραμμα 

διάςωςθσ χρζουσ, παρουςιάηουν τα υψθλότερα ποςοςτά ιδιωτικισ δαπάνθσ μεταξφ των 

εξεταηόμενων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, όπωσ θ Ελλάδα εμφανίηει 30,70% , θ Σορτογαλία το 28%, θ 

Ιςπανία το 22,10% και θ Ιταλία το 21,70%. Βζβαια το υψθλότερο ποςοςτό ιδιωτικισ δαπάνθσ 

εμφανίηεται ςτισ ΘΣΑ , που εκπροςωποφν το ςφςτθμα ιδιωτικισ αςφάλιςθσ υγείασ. Αντίκετα  

θ Ιαπωνία εκπροςωπεί  το ςφςτθμα δθμόςιασ δαπάνθσ και ειδικότερα των κοινωνικϊν 

αςφαλίςεων. 

Θ δαπάνθ ςτθν ζνδειξθ «λοιποί», που προζρχεται από μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, εκκλθςία, 

δωρεζσ κ.ά., θ Ελλάδα καταλαμβάνει μόλισ το 0,1% ζναντι τθσ Ρυγγαρίασ που καταλαμβάνει 

το υψθλότερο ποςοςτό, φψουσ 4,5% από τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ακολουκεί θ 

Φιλανδία με ποςοςτό 3,6%. Από τισ χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.  πρϊτθ εμφανίηεται θ Φουρκία , φψουσ 

4,7% και ακολουκοφν οι ΘΣΑ με 4,6%. 
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Γράφθμα 2.2.3. Χρθματοδότθςθ υπθρεςιϊν υγείασ ανά φορζα  και ανά χϊρα (2013) Σθγι: 

ΡΡΥΑ (2016) 
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2.4 Οι δαπάνεσ υγείασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ  ςε διεθνή ςύγκριςη 

 

Όπωρ πποαναθέπαμε, ηο 2013 οι δαπάνερ ςγείαρ ζηην Ελλάδα ανηιζηοισούν ζηο 8,75% ηος 

ΑΕΠ, ποζοζηό σαμηλόηεπο ηόζο από ηον μέζο όπο ηων σωπών ηος ΟΟΑ (8,9%), όζο και από 

ηο ανηίζηοισο άλλων σωπών ζε οικονομική κπίζη όπωρ η Ποπηογαλία με 9%, η Ιζπανία με 8,9% 

και η Ιηαλία με 8,8%. 

Η θέζη αςηή ηηρ σώπαρ είναι αποηέλεζμα ηων μεηαβολών ηηρ πεπιόδος 2009 – 2013, όπος η 

καηά κεθαλήν δαπάνη ςγείαρ ζηην Ελλάδα παποςζίαζε μείωζη καηά 7,2% ηην μεγαλύηεπη 

μεηαξύ ηων σωπών ηος ΟΟΑ. 

 

Γράυημα 2.2.4. Δαπάνερ ςγείαρ ωρ ποζοζηό ηος ΑΕΠ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΑ (2013) Πηγή: 

ΟΟΑ (2015) 

Από τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , το μεγαλφτερο ποςοςτό δαπανϊν υγείασ επί του ΑΕΣ, 

το εμφανίηουν, θ Ρλλανδία, θ Ελβετία, θ Γερμανία και θ Υουθδία, φψουσ 11,10% και 

ακολουκεί θ Γαλλία με 10,90%., ενϊ το μικρότερο ποςοςτό εμφανίηεται ςτθν Εςκονία φψουσ 

6%. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

3.1 Ειςαγωγή χρηματοοικονομικήσ ανάλυςησ 

 

Θ ορολογία χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ αναφζρεται ςτθν διαδικαςία άντλθςθσ και 

αξιολόγθςθσ οικονομικϊν πλθροφοριϊν από τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία μίασ οικονομικισ 

μονάδασ. 

Θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ ςτον τομζα τθσ υγείασ που κα πραγματοποιθκεί ςτθν παροφςα 

εργαςία αφορά τθ διερεφνθςθ, τθν ερμθνεία και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων των ετιςιων 

καταςτάςεων ιςολογιςμοφ με ςκοπό τον εντοπιςμό των δυνατϊν και αδυνάτων ςθμείων τουσ. 

Ρι ετιςιεσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ είναι οι λογιςτικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

όπου παρουςιάηονται, ςυνοπτικά και με ςαφινεια, θ περιουςιακι κατάςταςθ μιασ 

οικονομικισ μονάδασ ςε κάποια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Θεωροφνται ωσ ςθμαντικι πθγι 

άντλθςθσ πλθροφοριϊν για κάκε ενδιαφερόμενο είτε είναι εςωτερικόσ μελετθτισ είτε 

εξωτερικόσ, όπωσ, το managementτθσ επιχείρθςθσ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, 

προμθκευτζσ, μζτοχοι, επενδυτζσ, εργαηόμενοι, χρθματιςτζσ, πιςτωτζσ/δανειςτζσ, πελάτεσ, 

ανταγωνιςτζσ, εργατικά ςυνδικάτα, οικονομικι επιςτιμθ, κρατικζσ υπθρεςίεσ κ.ά. για τθ λιψθ 

ςωςτϊν αποφάςεων οι οποίεσ αφοροφν τθν αποτελεςματικι κατανομι πόρων όπωσ: α)για τθ 

ςωςτι επιλογι επενδφςεων β) τθν χρθματοδότθςθ γ) τθν χοριγθςθ πιςτϊςεων δ) το φψοσ 

μεριςμάτων ςε μετόχουσ ε) μιςκοδοςία εργαηομζνων ςτ) αμοιβζσ ςτελεχϊν. Υθμαντικό είναι 

ότι μζςα από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οικονομικισ μονάδασ μποροφμε να εκτιμιςουμε 

τον κίνδυνο και τθν αποδοτικότθτα   και να λάβουμε πλθροφορίεσ για μελλοντικζσ επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Θ ανάλυςθ διακρίνεται ςε τυπικι και ουςιαςτικι. Θ τυπικι ανάλυςθ κεωρείται το ςτάδιο 

προεργαςίασ και  αναφζρεται ςτον ζλεγχο τθσ περιουςιακισ διάρκρωςθσ, τθσ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ και των αποτελεςμάτων χριςθσ, ϊςτε ςτο τζλοσ και μετά από 

αλλαγζσ κονδυλίων να προκφψει, το οριςτικό περιεχόμενο των ομάδων του ιςολογιςμοφ 

κακϊσ και θ οριςτικι διάρκρωςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ.  Θ ουςιαςτικι ανάλυςθ αν και 

ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα τθσ τυπικισ ανάλυςθσ  ωςτόςο επεκτείνεται ςτθν εξεφρεςθ 

διαφόρων αρικμοδεικτϊν  οι οποίοι δείχνουν τθν πραγματικι εικόνα τθσ οικονομικισ 

μονάδασ.  
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3.2. Μέθοδοι Ανάλυςησ 

 

Ρ αναλυτισ μπορεί να επιλζξει μία ςειρά από μεκόδουσ ανάλυςθσ για να διεξάγει αξιόλογα 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν οικονομικι κζςθ τθσ μονάδασ ςτον τομζα και ςτθν αγορά 

γενικότερα. Ρ ρόλοσ  τθσ ανάλυςθσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων είναι θ διερεφνθςθ, θ 

ερμθνεία και θ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων. Ματά τθν ανάλυςθ είναι δυνατόν να 

παρουςιαςτοφν οριςμζνεσ δυςχζρειεσ, όπωσ : α) τα ςτοιχεία να είναι πολφ ςυνοπτικά και 

ανομοιόμορφα καταταγμζνα  β) ο χρόνοσ που μεςολαβεί μζχρι να δθμοςιοποιθκοφν είναι 

ςχετικά μακρφσ και γ) ο αναλυτισ δεν μπορεί πάντα να διειςδφει με επιτυχία ςτο εςωτερικό 

περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. 

Υτθν παροφςα εργαςία θ ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τόςο τθσ ΙΑΥΩ όςο 

και του ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ, βαςίηεται ςε ςτοιχεία δθμοςιευμζνων λογιςτικϊν καταςτάςεων και  

κα πραγματοποιθκεί με: 

 υγκριτικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ: κα πραγματοποιθκεί με οριηόντια 

ανάλυςθ, δθλαδι θ αξιολόγθςθ κα αναφζρεται ςτισ διαχρονικζσ μεταβολζσ τθσ μελζτθ 

μασ των εννζα ετϊν, του ενεργθτικοφ , του πακθτικοφ κακϊσ και των αποτελεςμάτων 

χριςθσ, τθσ κάκε οικονομικισ μονάδασ.  

 Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τάςθσ: ςε αυτζσ τισ καταςτάςεισ εξετάηονται 

διαχρονικά οι μεταβολζσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων και εξάγονται ςυμπεράςματα 

ςχετικά με το ρυκμό μεταβολισ των κονδυλίων των μονάδων. 

 Χριςθ αρικμοδεικτϊν: οι αρικμοδείκτεσ δείχνουν τθν άμεςθ ςφγκριςθ των 

κεμελιωδϊν μεγεκϊν μίασ οικονομικισ μονάδασ και αναφζρονται ςε διάφορα ςθμεία  

τθσ οικονομικισ μονάδασ όπωσ τθν ρευςτότθτα, τθν αποδοτικότθτα, τθν διάρκρωςθ 

τθν δραςτθριότθτα κ.ά.  

Θ παροφςα μελζτθ αναφζρεται ςτο διάςτθμα 2006 ζωσ και 2014. Επιλζχκθκε το ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα για να παρουςιάςουμε τθν οικονομικι κατάςταςθ των δφο κεραπευτθρίων, 

τόςο τθν χρονικι περίοδο πριν (2006-2009), όςο και μετά τθν κρίςθ (2010-2014) και 

γενικότερα να αναφζρουμε πικανζσ διαφοροποιιςεισ ςτα οικονομικά μεγζκθ τουσ. 

Για τθν ανάλυςθ, των δφο κεραπευτθρίων, ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία από τθν βάςθ δεδομζνων 

ICAP (icap data) για τθν «ΙΑΥΩ Α.Ε.», όπωσ είναι ςυνταγμζνα και δθμοςιευμζνα βάςει του 

ν.2190/1920, άρκρο 135 για επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
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ενοποιθμζνεσ και μθ, κατά τα Διεκνι Νογιςτικά Σρότυπα (Δ.Ν.Σ.)/Διεκνι Σρότυπα 

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (Δ.Σ.Χ.Α.). Φα οικονομικά ςτοιχεία για τθν ανάλυςθ του νοςοκομείου 

τα λάβαμε  από δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ για το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ»   ςτθν ιςτοςελίδα 

www.hippocratio.gr . Θ κατάρτιςθ των οποίων ζχει γίνει βάςει του Σροεδρικοφ Διατάγματοσ 

146/2003 «Μλαδικό Νογιςτικό Υχζδιο Δθμοςίων Ξονάδων Χγείασ»  

Μάτωκι παρατίκεται ςφντομθ περιγραφι (προφίλ) των δφο  υγειονομικϊν μονάδων που 

αποτελοφν αντικείμενο τθσ μελζτθσ μασ. 

3.3 Περιγραφή «ΙΑΩ Α.Ε.» 

 

Θ «ΙΑΥΩ  Α.Ε.», ΙΔΙΩΦΙΜΘ ΓΕΟΙΜΘ, ΞΑΙΕΧΦΙΜΘ-ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΘ & ΣΑΙΔΙΑΦΤΙΜΘ ΜΝΙΟΙΜΘ-

ΔΙΑΓΟΩΥΦΙΜΡ, ΘΕΤΑΣΕΧΦΙΜΡ & ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ Α.Ε. είναι μία μεγάλθ (δυναμικότθτα 486 

κλινϊν) γενικι κλινικι ςτθν Ακινα, όπου προςφζρονται υπθρεςίεσ υγείασ  για όλθ τθν 

οικογζνεια . 

 Θ λειτουργία τθσ ξεκινά το 1996 ωσ μαιευτικι κλινικι. Από ο πρϊτο χρόνο τθσ   λειτουργίασ 

τθσ κατζλαβε τθ δεφτερθ κζςθ ςε πωλιςεισ, με ποςοςτό 23,4%  μεταξφ ομοειδϊν ιδιωτικϊν 

κλινικϊν. Ζκτοτε διατθρεί ςτακερά τθν πρϊτθ κζςθ. Φο 2000 ειςάγεται ςτθν κφρια αγορά του 

χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και ςυμπεριλαμβάνεται ςτον δείκτθ FTSE ASE 40, Μαι το  2001 

ςυμπεριλαμβάνεται και ςτο γενικό δείκτθ του χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Ρι υπθρεςίεσ παροχισ 

υγείασ που προςφζρει, αφοροφν όλθ τθν οικογζνεια και όχι μόνο ότι αφορά τθν γυναίκα όπωσ 

όταν ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ. Διακζτει τμιματα του  πακολογικοφ τομζα, του 

χειρουργικοφ τομζα , παιδιατρικό, πλιρθ εξοπλιςμζνα χειρουργεία με μθχανιματα τελευταίασ 

τεχνολογίασ, ογκολογικό, μονάδεσ ΞΕΘ ενθλίκων και παίδων, εργαςτιρια διαγνωςτικϊν 

εξετάςεων και κεραπείασ, κακϊσ επίςθσ διακζτει ακόμθ μία από τισ καλφτερεσ μονάδεσ 

εντατικισ νοςθλείασ νεογνϊν ςτον κόςμο και μία από τισ μεγαλφτερεσ μονάδεσ 

καρδιοτοκογραφίασ ςτθν Ευρϊπθ. 

3.4.Περιγραφή «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

 

Φο  ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» ΑΦΦΙΜΘΥ άρχιςε τθν λειτουργία του, 

από το 1867 ςτθν αρχι ωσ προςωρινό νοςοκομείο και ςτθν ςυνζχεια με τθν δθμιουργία των 

απαραίτθτων υποδομϊν το 1912 λειτουργεί ωσ Υτρατιωτικό Οοςοκομείο,  το 1922 επιτάςςεται 

http://www.hippocratio.gr/
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και ςτον ίδιο χϊρο ιδρφεται το «Οοςοκομείο Σροςφφγων Ακθνϊν» (ΦΕΜ 214 τ.Α\ϋ3-8-1923). 

Φο 1929 με το ν. 4071 το νοςοκομείο κατζςτθ Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου και το 1935 

μετονομάςκθκε ςε «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΟ ΑΘΘΟΩΟ» όπου λειτουργεί ζωσ  τισ μζρεσ 

μασ ωσ Γενικό Οοςοκομείο τθσ 1θσ Χγειονομικισ περιφζρειασ.   

Χαρακτθρίηεται μεγάλο δεδομζνου ότι θ  ςυνολικι δφναμθ του νοςοκομείου ορίηεται ςε 600 

κλίνεσ από τισ οποίεσ είναι ανεπτυγμζνεσ οι 476 ςτο ςφνολο των κτιρίων που διακζτει. Ρι 

υπθρεςίεσ που προςφζρει είναι υψθλοφ επιπζδου όμωσ  δεν καλφπτουν όλθ τθν οικογζνεια 

δθλ. δεν λειτουργοφν παιδιατρικό τμιμα (από 0 ζωσ 14 ετϊν) και γυναικολογικι-μαιευτικι 

κλινικι, διακζτει πλιρθ εξοπλιςμζνα χειρουργεία, τμιματα του πακολογικοφ τομζα, του 

χειρουργικοφ τομζα, εργαςτιρια διαγνωςτικϊν εξετάςεων και κεραπείασ, άρτια εξοπλιςμζνεσ 

μονάδεσ όπωσ Ξ.Ε.Θ., καρδιοχειρουργικι, μονάδα εμφραγμάτων, Ξ.Α.Φ. χειρουργικοφ 

τομζα, μονάδα ειδικϊν λοιμϊξεων, μονάδα μεςογειακισ αναιμίασ, μονάδα περιτοναϊκισ 

κάκαρςθσ, Ξ.Φ.Ο. και ογκολογικι.  

Για τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ που κα ακολουκιςει, επιλζξαμε τθ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» και το 

«ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» εφόςον: 

 και τα δφο χαρακτθρίηονται μεγάλα κεραπευτιρια ςφμφωνα με τθν δυναμικότθτα 

τουσ,  αναφορικά, θ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» διακζτει 486 αναπτυγμζνεσ  κλίνεσ και το 

«ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» 476 αναπτυγμζνεσ κλίνεσ. 

  βρίςκονται ςτθν  ίδια πόλθ δθλαδι ςτθν Ακινα και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ  

καλφπτουν γεωγραφικά  όχι μόνο τθν Ακινα αλλά και από διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδασ. 

 Μαι τα δφο κεραπευτιρια παρζχουν γενικισ φροντίδασ υπθρεςίεσ υγείασ δεδομζνου 

ότι διακζτουν τμιματα του πακολογικοφ και χειρουργικοφ τομζα, χειρουργεία, 

μονάδεσ κεραπείασ κακϊσ και ογκολογικό τμιμα. 

 Διακζτουν ςφγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό και άρτια εκπαιδευμζνο ιατρικό και 

νοςθλευτικό προςωπικό με αποτζλεςμα να παρζχουν υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ. 
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3.5  υγκριτικέσ Φρηματοοικονομικέσ Καταςτάςεισ Ενεργητικού & Παθητικού 

 

Θ ςφγκριςθ των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων των οικονομικϊν μονάδων κα  

πραγματοποιθκεί με τθν μορφι οριηόντιασ ανάλυςθσ. Ρι ςυγκριτικοί πίνακεσ είναι μια μορφι 

οριηόντιασ ανάλυςθσ που εμφανίηουν διαδοχικά,  τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν ςτοιχείων (τισ 

μεταβολζσ) τθσ κάκε οικονομικισ μονάδασ για μία ςειρά ετϊν(2006-2014) δθλ. μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε τθ μακροχρόνια κίνθςι τουσ . Σρόκειται για μία μζκοδο ανάλυςθσ κατά τθν 

οποία ςυγκρίνονται και αξιολογοφνται οι μεταβολζσ των ςτοιχείων των λογιςτικϊν 

καταςτάςεων ,του ενόσ ζτουσ με το αμζςωσ προθγοφμενο μζςω διαφορά τουσ, προκειμζνου 

να  παρακολουκιςουμε τθ διαχρονικι εξζλιξθ και   τισ μεταβολζσ (ςε ποςοςτό %) για να 

διαπιςτϊςουμε  τθν  χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ κάκε οικονομικισ μονάδασ ςτον τομζα 

υγείασ.  

Για να πραγματοποιθκεί θ ςφγκριςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων διαχρονικά πρζπει να 

πλθροφνται κάποιεσ προχποκζςεισ: 

 Οα υπάρχει ομοιόμορφθ ταξινόμθςθ των ςτοιχείων ςε όλα τα ζτθ, ςτα οποία  

αναφζρεται θ μελζτθ. 

 Φα ςτοιχεία να είναι ενταγμζνα ςτισ ίδιεσ επιμζρουσ ομάδεσ ςτοιχείων. 

 Οα τθρείται το ίδιο λογιςτικό πλαίςιο, ςε όλθ τθν περίοδο μελζτθσ. 

Εάν οι παραπάνω προχποκζςεισ  πλθροφνται, οι ςυγκριτικζσ καταςτάςεισ βοθκοφν ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ καλφτερθσ εικόνασ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ  

κακϊσ και τθ κζςθ τθσ ςτθν αγορά για τθν  κάκε οικονομικι μονάδα. 

Υτθν παροφςα εργαςία γίνεται παράκεςθ των ιςολογιςμϊν για τθ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» όπωσ τα λάβαμε 

από τθν βάςθ δεδομζνων ICAP  για τα ζτθ 2007-2014 ενϊ για το ζτοσ 2006 το λάβαμε από τθν 

ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ και για το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ» όπωσ τα λάβαμε από τθν 

ιςτοςελίδα του νοςοκομείου για όλα τα ζτθ τθσ μελζτθσ μασ. 

Ειδικότερα κα αναλφςουμε διεξοδικά τθν πορεία τουσ όπωσ αποτυπϊνεται ςτουσ 

λογαριαςμοφσ του ιςολογιςμοφ, για τθν κάκε μονάδα χωριςτά,  ςε περίοδο προ κρίςθσ (2006- 

2009) και μετά κρίςθσ (2009-2014). 

Για αναλυτικι και λεπτομερι παρουςίαςθ του ςυνόλου των μεγεκϊν των δφο κεραπευτθρίων, 

όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτουσ Ιςολογιςμό τουσ, βλζπε Σαράρτθμα 1. 
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3.5.1 υγκριτική ανάλυςη λογιςτικών καταςτάςεων «ΙΑΩ Α.Ε.» 

 
Ξζςα από τθν ςφγκριςθ αυτι, κα ζχουμε εικόνα για τισ τρζχουςεσ μεταβολζσ ανά διετία, που 
πραγματοποιικθκαν  ςτθν Ιαςϊ και κατά πόςο επθρζαςαν τθν χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ 
κατά τα ζτθ 2006 ζωσ και 2014.  
 
Πίνακασ 3.5.1 υγκριτικϊν τοιχείων Ενεργθτικοφ και Πακθτικοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. (2006-2014)  
 

ΕΣΘ 

ΤΝΟΛΟ ΜΘ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ  

ΑΠΑΙΣΘΕΙ 
ΠΕΛΑΣΩΝ - ΓΡ. 
ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ 

ΣΑΜΕΙΟ -
ΚΑΣΑΘΕΕΙ 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΜΑΚΡΟ/ΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

ΒΡΑΧΤ/ΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

2006 199.601.624,43 25.795.621,25 2.281.290,55 3.370.817,69 6.126.909,08 188.203.467,80 15.020.356,96 22.173.420,84 

2007 206.240.804,00 38.125.960,00 2.005.738,00 18.143.195,00 12.486.264,00 152.835.973,00 64.484.917,00 27.045.875,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ 6.639.179,57 12.330.338,75 -275.552,55 14.772.377,31 6.359.354,92 -35.367.494,80 49.464.560,04 4.872.454,16 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 3,33 47,80 -12,08 438,24 103,79 -18,79 329,32 21,97 

2007 206.240.804,00 38.125.960,00 2.005.738,00 18.143.195,00 12.486.264,00 152.835.973,00 64.484.917,00 27.045.875,00 

2008 252.603.876,00 30.158.271,00 2.831.276,00 16.135.817,00 6.157.698,00 162.880.501,00 85.370.528,00 34.511.118,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ 46.363.072,00 -7.967.689,00 825.538,00 -2.007.378,00 -6.328.566,00 10.044.528,00 20.885.611,00 7.465.243,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 22,48 -20,90 41,16 -11,06 -50,68 6,57 32,39 27,60 

2008 252.603.876,00 30.158.271,00 2.831.276,00 16.135.817,00 6.157.698,00 162.880.501,00 85.370.528,00 34.511.118,00 

2009 264.339.792,00 31.952.805,00 2.553.491,00 17.618.393,00 6.428.388,00 168.377.777,00 92.223.597,00 35.691.223,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ 11.735.916,00 1.794.534,00 -277.785,00 1.482.576,00 270.690,00 5.497.276,00 6.853.069,00 1.180.105,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 4,65 5,95 -9,81 9,19 4,40 3,38 8,03 3,42 

2009 264.339.792,00 31.952.805,00 2.553.491,00 17.618.393,00 6.428.388,00 168.377.777,00 92.223.597,00 35.691.223,00 

2010 271.580.466,00 33.741.945,00 1.804.508,00 10.425.115,00 5.749.111,00 181.314.428,00 88.023.865,00 35.984.098,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ 7.240.674,00 1.789.140,00 -748.983,00 -7.193.278,00 -679.277,00 12.936.651,00 -4.199.732,00 292.875,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 2,74 5,60 -29,33 -40,83 -10,57 7,68 -4,55 0,82 

2010 271.580.466,00 33.741.945,00 1.804.508,00 10.425.115,00 5.749.111,00 181.314.428,00 88.023.865,00 35.984.098,00 

2011 276.703.701,00 25.993.161,00 1.549.028,00 11.142.016,00 4.054.608,00 189.718.277,00 61.198.736,00 51.779.848,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ 5.123.235,00 -7.748.784,00 -255.480,00 716.901,00 -1.694.503,00 8.403.849,00 -26.825.129,00 15.795.750,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 1,89 -22,96 -14,16 6,88 -29,47 4,63 -30,47 43,90 

2011 276.703.701,00 25.993.161,00 1.549.028,00 11.142.016,00 4.054.608,00 189.718.277,00 61.198.736,00 51.779.848,00 

2012 237.403.007,00 36.056.462,00 1.155.494,00 23.762.705,00 4.364.506,00 167.623.774,00 74.630.760,00 31.204.935,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ -39.300.694,00 10.063.301,00 -393.534,00 12.620.689,00 309.898,00 -22.094.503,00 13.432.024,00 -20.574.913,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -14,20 38,72 -25,41 113,27 7,64 -11,65 21,95 -39,74 

2012 237.403.007,00 36.056.462,00 1.155.494,00 23.762.705,00 4.364.506,00 167.623.774,00 74.630.760,00 31.204.935,00 

2013 230.867.697,00 33.157.484,00 1.172.263,00 13.548.934,00 10.426.079,00 159.667.762,00 75.568.653,00 28.788.765,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ -6.535.310,00 -2.898.978,00 16.769,00 -10.213.771,00 6.061.573,00 -7.956.012,00 937.893,00 -2.416.170,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -2,75 -8,04 1,45 -42,98 138,88 -4,75 1,26 -7,74 

2013 230.867.697,00 33.157.484,00 1.172.263,00 13.548.934,00 10.426.079,00 159.667.762,00 75.568.653,00 28.788.765,00 

2014 212.378.401,00 35.244.222,00 1.223.685,00 17.492.753,00 1.206.843,00 149.207.156,00 15.952.080,00 82.463.387,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΙΕΣΙΑ -18.489.296,00 2.086.738,00 51.422,00 3.943.819,00 -9.219.236,00 -10.460.606,00 -59.616.573,00 53.674.622,00 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -8,01 6,29 4,39 29,11 -88,42 -6,55 -78,89 186,44 
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Πίνακασ3.5.2 Μζςθσ Σιμισ Περιόδου(2006-2014) τθσ ΙΑΩ Α.Ε  
 

' ΙΑΩ'' 
ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ            

(2006-2014) 

ΜΕΗ ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ           

(2006-2014) 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 1.597.097,07 1,26 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ     

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ -132.200,69 -5,47 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 1.765.241,91 62,73 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ -615.008,26 9,45 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 1.181.075,09 6,56 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -4.874.538,99 -2,43 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 116.465,38 34,88 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 7.536.245,77 29,58 

 

 Πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Θ μζςθ ετιςια μεταβολι του ςυνόλου του πάγιου ενεργθτικοφ είναι 1,26%  το οποίο μασ 

δείχνει ότι θ εταιρία ακολουκεί μια ςτακερι πολιτικι ςτθν επζνδυςθ παγίων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Αναλυτικά μελετϊντασ τισ ςυγκριτικζσ καταςτάςεισ παρατθροφμε ότι μζχρι και το 

2011 υπιρχε μία μεγαλφτερθ τάςθ (ςε ςφγκριςθ με τα επόμενα ζτθ 2012 ζωσ και 2014 που 

αρχίηει να μειϊνεται) ςτθν επζνδυςθ πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ειδικά ςτουσ 

λογαριαςμοφσ κτιρίων-εγκαταςτάςεων, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ  κακϊσ και ςτισ ςυμμετοχζσ ςε 

επενδφςεισ. Θ «ΙΑΥΩ» λόγω των αυξθμζνων  πωλιςεων (όπωσ φαίνονται ςτα αποτελζςματα 

χριςθσ), των  αυξθμζνων απαιτιςεων για ποιότθτα (βελτιωμζνθ τεχνολογία) και ςτον 

ανταγωνιςμό τθσ αγοράσ, δεν μποροφςε να ανταποκρικεί με τον υπάρχον εξοπλιςμό και τισ 

υποδομζσ με αποτζλεςμα να επενδφει ςε λογαριαςμοφσ πάγιων ενεργθτικϊν ςτοιχείων. Φθν 

μεγαλφτερθ αφξθςθ είχαμε ςυγκριτικά τθν διετία 2007-2008 κατά 22,48% θ οποία οφείλεται 

,ςφμφωνα με τθν οικονομικι ζκκεςθ τθσ εταιρίασ ςε νζο εξοπλιςμό αξίασ 4 εκατ. Ευρϊ και ςε 

βελτίωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςε μονάδεσ που ιδθ λειτουργοφςαν, ενϊ παράλλθλα 

ςυμμετείχε ςε επενδφςεισ αξίασ 29,8 εκατ. Ευρϊ. Υτθ ςυνζχεια από το 2011 και μετά ζχουμε 

μία ςταδιακι πτϊςθ ςτα κτίρια-εγκαταςτάςεισ, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ  κακϊσ και ςυμμετοχζσ 

ςε επενδφςεισ και γενικότερα του πάγιου ενεργθτικοφ. Αυτό οφείλεται ςφμφωνα με τθν 

εταιρία α) ςτθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ β) ςτισ αυξθμζνεσ προβλζψεισ για περικοπζσ rebate 

και claw back και γ) ςτο μειωμζνο ειςόδθμα των καταναλωτϊν (αςκενϊν).Θ μεγαλφτερθ 

μείωςθ του πάγιου ενεργθτικοφ αναφζρεται ςτθν διετία 2011-2012 κατά -14,20. 
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 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

Ματά τθν εξεταηόμενθ περίοδο το κυκλοφοροφν ενεργθτικό τθσ «ΙΑΥΩ Α.Ε.»  παρουςιάηει μζςθ 

ετιςια μεταβολι του ςυνόλου 6,56%. πωσ και  το πάγιο ενεργθτικό, δεν παρουςιάηει 

ιδιαίτερεσ αυξομειϊςεισ από χρόνο ςε χρόνο. Ακολουκεί ςτακερι  ςχεδόν πορεία με εξαίρεςθ 

το 2011 όπου ςθμειϊνεται πτϊςθ -22,96% δθλ. θ διαφορά ςε ςφγκριςθ με το 2010 είναι 

7.748.784,00 για να ανζλκει και πάλι το 2012 κατά 38,72%. Αναλυτικά: 

Αποκζματα ζχουν μία μζςθ ετιςια  μείωςθ -5,47% για όλθ τθν εξεταηόμενθ  περίοδο (2006-

2014). Υτο λογαριαςμό των αποκεμάτων υπάρχουν μεταβολζσ από χρόνο ςε χρόνο. 

Αναφορικά θ μεγαλφτερθ μείωςθ παρουςιάηεται ςτθν διετία 2009-2010 ςε ποςοςτό -29,33% 

και θ μεγαλφτερθ αφξθςθ υπιρξε ςτθν διετία 2013-2014 κατά 4,39%. Φο  χαμθλό φψοσ 

αποκεμάτων από τθ μια ζχει κετικζσ ςυνζπειεσ γιατί μπορεί να αυξιςει τθν αποδοτικότθτά τθσ 

και να επενδφςει ςε πάγιο ενεργθτικό εκμεταλλευόμενθ το κόςτοσ ευκαιρίασ, από τθν άλλθ 

όμωσ το χαμθλό φψοσ των αποκεμάτων μπορεί να δθμιουργιςει πρόβλθμα ςε κάλυψθ 

υποχρεϊςεων κακϊσ δεν κα επαρκοφν για τθν εκπλιρωςθ τουσ. 

Απαιτιςεισ πελατϊν – γραμμάτια ειςπρακτζα παρουςιάηονται με μεγάλεσ αυξομειϊςεισ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ ανάλυςθσ , με αποτζλεςμα θ μζςθ ετιςια μεταβολι να ανζρχεται ςτο 

62,73%. Ρι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ παρατθροφνται κατά τισ διετίεσ 2009-2010 με διαφορά από 

το ζνα ζτοσ ςτο άλλο κατά -7.193.278,00€ και ςε ποςοςτό -40,83% επίςθσ και ςτθν διετία 

2012-2013 υπάρχει μεγάλθ μείωςθ κατά -10.213.771,00€ και ςε ποςοςτό -42,98%. Αντίκετα οι 

μεγάλεσ αυξιςεισ παρατθροφνται κατά τισ διετίεσ 2006-2007 με διαφορά 14.772.377,31€ και 

ποςοςτό 438,24% κακϊσ και ςτθν διετία 2011-2012 με διαφορά 12.620.689,00€ και ποςοςτό 

113,27%. Από ότι φαίνεται θ εταιρεία δεν προςπακεί να μειϊςει αρκετά τισ απαιτιςεισ από 

τουσ  πελάτεσ και ςυγχρόνωσ και τον πιςτωτικό κίνδυνο, που ςυνεπάγεται ςτθν πικανότθτα 

κάποιοσ αντιςυμβαλλόμενοσ να προκαλζςει ςτθν εταιρία οικονομικι ηθμία λόγω ακζτθςθσ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Σαμείο – Σράπεηεσ υπάρχει μια μζςθ αφξθςθ φψουσ 9,45%, θ οποία ζχει αρκετζσ 

αυξομειϊςεισ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Ρι μεγαλφτερεσ αυξιςεισ του 

ταμείου παρουςιάηονται κατά τισ διετίεσ 2006-2007 με διαφορά 6.359.354,92€ και με ποςοςτό 

103,79% κακϊσ και ςτθν διετία 2012-2013 με διαφορά 6.061.573,00€  και με ποςοςτό 

138,88%, αντίκετα υπάρχει μία μεγάλθ μείωςθ κατά τθν διετία 2013-2014 θ διαφορά τθσ 

μείωςθσ ανζρχεται  ςτα 9.219.236,00€ και ςε ποςοςτό -88,42%. Υε αυτι τθν διετία 
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παρατθροφμε επίςθσ και μείωςθ των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ , αυτό ςθμαίνει ότι 

θ Ιαςϊ χρθςιμοποίθςε και χριματα από τισ κατακζςεισ τθσ ςε τράπεηεσ, προκειμζνου να 

μειϊςει το μακροπρόκεςμο χρζοσ. 

 Κδια Κεφάλαια  

Υτα ίδια κεφάλαια τθσ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» παρατθροφνται αυξομειϊςεισ με αποτζλεςμα θ μζςθ 

ετιςια  ποςοςτιαία μεταβολι να παρουςιάηει μείωςθ -2,44%. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται ςτθν 

μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων κατά τισ διετίεσ 2006-2007 με διαφορά -35.367.494,88 και με 

ποςοςτό -18,79% και από το 2011 ζωσ το τζλοσ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου παρουςιάηει μία 

φκίνουςα πορεία, αναλυτικά,  ςτθν 2011-2012 με διαφορά -22.094.503,00 και με ποςοςτό -

11,65% , ςτθν 2012-2013 με διαφορά -7.956.012,00 και με ποςοςτό -4,75 κακϊσ και ςτθν 

διετία 2013-2014 με διαφορά -10.460.606,00 και με ποςοςτό -6,55. Ρι επιμζρουσ λογαριαςμοί 

των ιδίων κεφαλαίων που είναι, το μετοχικό-εταιρικό κεφάλαιο, όπου, παραμζνει αμετάβλθτο 

από το 2008 ζωσ το τζλοσ τθσ ανάλυςισ μασ, τα αποκεματικά και τα αδιανζμθτα κζρδθ-

ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ, παρουςιάηουν μία διαρκι μείωςθ από το 2012 ζωσ και το 2014, αυτό, 

ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων 

 Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ  

Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εμφανίηουν μια μζςθ ετιςια αφξθςθ φψουσ 34,88% ςτθ 

μελζτθ μασ, αυτό υποδθλϊνει ότι θ εταιρία αφξθςε τον μακροπρόκεςμο δανειςμό 

προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτισ επενδφςεισ πάγιου ενεργθτικοφ και μόλισ τθν τελευταία 

διετία τθσ μελζτθσ μασ 2013-2014 παρουςίαςε μεγάλθ μείωςθ με διαφορά – 59.616.573,00 

και ςε ποςοςτό -78,89%. πωσ  είναι αναμενόμενο οι μεςομακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ 

εταιρίασ αυξικθκαν ςε πολφ υψθλά επίπεδα παρουςιάηοντασ μζςθ ετιςια αφξθςθ φψουσ 

42,65%. Ρι προβλζψεισ  και αυτζσ με τθν ςειρά τουσ, παρουςιάηουν  μζςθ ετιςια αφξθςθ 

φψουσ 13,68%.Ξε δανειςμό προςπάκθςε θ εταιρία να αυξιςει τισ επενδφςεισ τθσ ςε πάγιο 

ενεργθτικό και μθχανικό εξοπλιςμό , προβλζποντασ κζρδθ.  

 

 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ,όπωσ και οι μακροπρόκεςμεσ, κινοφνται και αυτζσ αυξθτικά 

κλείνοντασ το 2014 με μζςθ ετιςια μεταβολι 29,58%. Θ μεταβολι αυτι οφείλεται κατά κφριο 
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λόγο ςτθν ςφναψθ μεγαλφτερων βραχυπρόκεςμων δανείων προκειμζνου θ εταιρεία να 

μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτισ ανάγκεσ τθσ. Ρι οφειλζσ ςε τράπεηεσ-δόςεισ μ. δανείων είναι 

λογικό να είναι  ιδιαίτερα αυξθμζνα με μζςθ ετιςια μεταβολι 125,50%.Φζλοσ βλζπουμε 

μικρζσ αυξομειϊςεισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των υποχρεϊςεων ςε γραμμάτια πλθρωτζα-

προμθκευτζσ πιςτωτζσ με μζςθ ετιςια μεταβολι 2,81% όπου αυτό μπορεί να ερμθνευκεί ότι θ 

εταιρεία ζωσ το τζλοσ του 2014 δεν ζχει χάςει τθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα απζναντι ςτουσ 

πιςτωτζσ τθσ. 

Γενικότερα ςαν ςφνολο  Σακθτικοφ, βλζπουμε ότι τθν τελευταία χριςθ τθσ μελζτθσ μασ (2014) 

να ζχει φκάςει ςτο ποςό  247.622.623,00€,από  305.322.391,00€  το 2010 (ζτοσ αμζςωσ μετά 

τθν εμφάνιςθ τθσ κρίςθσ). Θ ςυνεχόμενθ αυτι μείωςθ από το 2010 ζωσ και το 2014 προϊδεάηει 

μια ςυρρίκνωςθ τθσ Ιαςϊ αν ςκεφτοφμε ότι το  2006 ςτθν αρχι τθσ ανάλυςισ μασ ξεκίνθςε με 

225.397.245,68€  και ςτθ ςυνζχεια, παρουςίαςε μία αυξθτικι πορεία φκάνοντασ το 2010 ςτα 

305.322.391,00€ και ςτθν ςυνζχεια παρουςιάηει μία φκίνουςα πορεία φκάνοντασ τα 

247.622.623,00€, το 2014. Ξία πρϊτθ εικόνα που ζχουμε ζωσ αυτι τθν ςτιγμι τθσ ανάλυςισ 

μασ  είναι ότι θ κρίςθ επθρζαςε τθν Ιαςϊ, περιορίηοντασ τα μεγζκθ ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ. πωσ αναφζραμε παραπάνω αναγκάςτθκε να αυτοχρθματοδοτθκεί, όχι όμωσ με 

μία αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου, αλλά  μζςω των τραπεηικϊν κατακζςεων  για τθν 

μείωςθ των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων, ενϊ παράλλθλα βλζπουμε μεγάλθ αφξθςθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ .  
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3.5.2 υγκριτική ανάλυςη λογιςτικών καταςτάςεων «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

 
Ξζςα από τθ διαχρονικι ςφγκριςθ αυτι, κα ζχουμε εικόνα για τισ τρζχουςεσ μεταβολζσ ανά 
διετία, που πραγματοποιικθκαν  ςτο Ιπποκράτειο Δθμόςιο νοςοκομείο Ακθνϊν και κατά πόςο 
αυτζσ οι μεταβολζσ επθρζαςαν τθ χρθματοοικονομικι του κζςθ κατά τα ζτθ 2006 ζωσ και 
2014.  
 
Πίνακασ 3.5.3  υγκριτικϊν τοιχείων Ενεργθτικοφ και Πακθτικοφ του ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ (2006-2014)  
 

ΕΣΘ 

ΤΝΟΛΟ ΜΘ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 
Πρϊτεσ και 
βοθκθτικζσ φλεσ. 
Αναλϊςιμα Τλικά  
ανταλλακτικά 
παγίων 

Απαιτιςεισ από 
πϊλθςθ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν 
(χρεϊςτεσ διάφοροι) 

ΣΑΜΕΙΟ -
ΚΑΣΑΘΕΕΙ 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ 

2006 50.749.236,16 36.477.351,74 2.160.184,77 30.160.599,73 4.156.567,22 36.948.431,65 57.861.139,52 

2007 50.975.511,65 45.112.338,00 1.771.746,07 39.806.593,98 3.533.997,95 24.476.172,94 89.719.112,41 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 226.275,49 8.634.986,26 -388.438,70 9.645.994,25 -622.569,27 -12.472.258,71 31.857.972,89 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) 0,45 23,67 -17,98 31,98 -14,98 -33,76 55,06 

2007 50.975.511,65 45.112.338,00 1.771.746,07 39.806.593,98 3.533.997,95 24.476.172,94 89.719.112,41 

2008 51.089.048,17 59.664.995,43 2.253.287,60 52.259.411,49 5.152.296,34 8.447.067,81 130.302.165,24 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 113.536,52 14.552.657,43 481.541,53 12.452.817,51 1.618.298,39 -16.029.105,13 40.583.052,83 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) 0,22 32,26 27,18 31,28 45,79 -65,49 45,23 

2008 51.089.048,17 59.664.995,43 2.253.287,60 52.259.411,49 5.152.296,34 8.447.067,81 130.302.165,24 

2009 50.442.983,41 83.330.918,96 2.675.843,80 75.659.474,42 4.995.600,74 19.855.994,44 145.324.137,58 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -646.064,76 23.665.923,53 422.556,20 23.400.062,93 -156.695,60 11.408.926,63 15.021.972,34 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -1,26 39,66 18,75 44,78 -3,04 135,06 11,53 

2009 50.442.983,41 83.330.918,96 2.675.843,80 75.659.474,42 4.995.600,74 19.855.994,44 145.324.137,58 

2010 49.448.864,58 56.949.915,83 3.931.074,54 37.322.905,78 15.695.935,51 56.827.107,62 61.622.600,32 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -994.118,83 -26.381.003,13 1.255.230,74 -38.336.568,64 10.700.334,77 36.971.113,18 -83.701.537,26 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -1,97 -31,66 46,91 -50,67 214,20 186,20 -57,60 

2010 49.448.864,58 56.949.915,83 3.931.074,54 37.322.905,78 15.695.935,51 56.827.107,62 61.622.600,32 

2011 48.379.616,95 56.978.720,42 2.124.256,10 50.084.321,93 4.770.142,39 83.152.678,43 41.733.766,53 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -1.069.247,63 28.804,59 -1.806.818,44 12.761.416,15 -10.925.793,12 26.325.570,81 -19.888.833,79 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -2,16 0,05 -45,96 34,19 -69,61 46,33 -32,28 

2011 48.379.616,95 56.978.720,42 2.124.256,10 50.084.321,93 4.770.142,39 83.152.678,43 41.733.766,53 

2012 47.142.269,26 103.555.984,67 1.990.093,50 96.935.460,97 4.630.430,20 116.503.863,79 51.894.750,19 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -1.237.347,69 46.577.264,25 -134.162,60 46.851.139,04 -139.712,19 33.351.185,36 10.160.983,66 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -2,56 81,75 -6,32 93,54 -2,93 40,11 24,35 

2012 47.142.269,26 103.555.984,67 1.990.093,50 96.935.460,97 4.630.430,20 116.503.863,79 51.894.750,19 

2013 46.727.396,50 84.950.976,28 1.899.421,50 77.194.417,82 5.856.182,44 123.087.386,37 23.328.510,14 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -414.872,76 -18.605.008,39 -90.672,00 -19.741.043,15 1.225.752,24 6.583.522,58 -28.566.240,05 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -0,88 -17,97 -4,56 -20,37 26,47 5,65 -55,05 

2013 46.727.396,50 84.950.976,28 1.899.421,50 77.194.417,82 5.856.182,44 123.087.386,37 23.328.510,14 

2014 46.273.854,11 114.175.349,44 1.417.777,50 106.809.442,22 5.948.129,72 162.884.886,24 24.643.034,53 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -453.542,39 29.224.373,16 -481.644,00 29.615.024,40 91.947,28 39.797.499,87 1.314.524,39 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -0,97 34,40 -25,36 38,36 1,57 32,33 5,63 

 

 
 
 
 
 



 
 

48 
 

Πίνακασ 3.5.4  Μζςθσ Σιμισ Περιόδου(2006-2014)  του ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ.  
 

'ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 
ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ           

(2006-2014) 

ΜΕΗ ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ                           

(2006-2014) 

ΤΝΟΛΟ ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ -559.422,76 -1,14 

Αποκζματα     

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  
ανταλλακτικά παγίων -92.800,91 -0,92 

Απαιτιςεισ     

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 
(χρεϊςτεσ διάφοροι) 9.581.105,31 25,39 

Διακζςιμα     

Φαμείο 4,38 997,24 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 223.940,94 24,86 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 9.712.249,71 20,27 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15.742.056,82 51,74 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ -4.152.263,12 -0,39 

 

 

 Πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Θ μζςθ ετιςια μεταβολι του ςυνόλου του πάγιου ενεργθτικοφ είναι -1,14%  το οποίο μασ 

δείχνει τθ ςυρρίκνωςθ ι καλφτερα τθν αδυναμία  ςτθν επζνδυςθ παγίων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του δθμόςιου νοςοκομείου. Αναλυτικά μελετϊντασ τισ ςυγκριτικζσ καταςτάςεισ 

παρατθροφμε ότι τα γιπεδα-οικόπεδα δεν παρουςιάηουν καμία μεταβολι κατά τθν διάρκεια 

τθσ μελζτθσ μασ. Φα κτίρια  και τεχνικά ζργα παρουςιάηουν ςυνεχόμενθ φκίνουςα πορεία με 

μεγαλφτερθ τθν διετία 2011-2012 με διαφορά -582.939,53 και με ποςοςτό -15,38% , εδϊ 

παρατθρείται ζντονα θ αδυναμία του νοςοκομείου να πραγματοποιιςει, ζςτω, τθν ςυντιρθςι 

του (δεδομζνου ότι είναι παλαιάσ καταςκευισ). Ρ λοιπόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ εμφανίηει 

μία μικρισ ζνταςθσ αφξουςα πορεία από το 2006 ζωσ και το 2008 και από το 2009 (ζτοσ 

κρίςθσ) παρουςιάηει ςυνεχόμενθ φκίνουςα πορεία κλείνοντασ με   μζςθ ετιςια μεταβολι 

0,48%, ποςοςτό, που κεωρείται  μικρό, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο βιοιατρικόσ εξοπλιςμόσ 

βελτιϊνεται ςυνεχϊσ ςυμβάλλοντασ ςτθν ποιότθτα τθσ διάγνωςθσ και κεραπείασ του 

αςκενοφσ. ςο για το λογαριαςμό των επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ, αρχικά ςτθν διετία 

2006-2007 παρουςιάηει αφξθςθ και από το 2008 ζωσ και το 2014 παρουςιάηει φκίνουςα 

πορεία, με μία μικρι ανάκαμψθ το 2013 με διαφορά 19.005,31 και ποςοςτό 7,59%, θ 

μεγαλφτερθ φκίνουςα πορεία αναφζρεται κατά τθν διετία 2011-2012 με διαφορά -116.929,81 

και με ποςοςτό -31,82%. Γενικότερα ςτο ςφνολο του πάγιου ενεργθτικοφ, ςτα πρϊτα ζτθ τθσ 

ανάλυςισ μασ παρατθρείται αφξθςθ από το 2006 ζωσ και το 2008, ενϊ  από το 2009 (ζτοσ 
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οικονομικισ κρίςθσ) ζωσ και το 2014 διαγράφεται φκίνουςα πορεία , θ οποία, ςυμπεραίνουμε 

ότι οφείλεται ςτθν μειωμζνθ  κρατικι χρθματοδότθςθ (περικοπζσ δαπανϊν υγείασ, 

προκειμζνου να αυξθκοφν τα ζςοδα του κράτουσ).   

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

Ματά τθν εξεταηόμενθ περίοδο το κυκλοφοροφν ενεργθτικό του «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ» ςε αντίκεςθ 

με το πάγιο ενεργθτικό  παρουςιάηει μζςθ ετιςια μεταβολι του ςυνόλου 20,27%. Από το 2006 

ζωσ και το 2009 παρατθρείται μία ανοδικι πορεία , ενϊ ςτα επόμενα ζτθ παρατθροφνται 

αυξομειϊςεισ από χρόνο ςε χρόνο. Ματά τθν διετία 2009-2010 υπάρχει μείωςθ κατά -

26.381.003,13 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό -31,66%. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ παρατθρείται κατά τθν 

διετία 2011-2012 κατά 46.577.264,25 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό 81,75%, ακολουκεί με μείωςθ 

ςτθν αμζςωσ επόμενθ διετία 2012-2013 με διαφορά -18.605.008,39 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό -

17,97%, τελικά ςτθν τελευταία διετία τθσ μελζτθσ μασ 2013-2014  κλείνει αυξθτικά κατά 

29.224.373,16 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό 34,40%. Αναλυτικά: 

Αποκζματα (πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα υλικά – ανταλλακτικά παγίων) ζχουν 

μία μζςθ ετιςια  μείωςθ -0,92% για όλθ τθν εξεταηόμενθ περίοδο (2006-2014). Υτο 

λογαριαςμό των αποκεμάτων υπάρχουν ζντονεσ μεταβολζσ. Από τθν πρϊτθ διετία τθσ μελζτθσ 

μασ, 2006-2007 υπάρχει μία μείωςθ με διαφορά -388.438,70€ και με ποςοςτό -17,98%, ενϊ 

ςτθν ςυνζχεια παρατθρείται αυξθτικι πορεία ζωσ το 2010 , με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ να 

παρατθρείται ςτθν διετία 2009-2010, κατά 1.255.230,74 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό 46,91% και 

αμζςωσ το επόμενο ζτοσ το 2011 αρχίηει ςυνεχόμενθ πτωτικι πορεία ζωσ το τελικό ζτοσ τθσ 

μελζτθσ μασ 2014, θ μεγαλφτερθ μείωςθ παρατθρείται κατά τθν διετία 2010-2011 με διαφορά 

-1.806.818,44 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό -45,96%. Εδϊ μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι οι 

μειϊςεισ που άρχιςαν από το 2011 τθσ μελζτθσ μασ είναι το  ζτοσ που επιβλικθκαν τα πρϊτα 

μεγάλα μζτρα λιτότθτασ, όπου ςυμπεριλαμβάνανε  και τισ  περικοπζσ ςτισ δαπάνεσ υγείασ  

Απαιτιςεισ (απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν –χρεϊςτεσ διάφοροι) 

παρουςιάηονται με ζντονεσ  αυξομειϊςεισ με αποτζλεςμα θ μζςθ ετιςια μεταβολι να 

ανζρχεται ςτο 25,39%. Σαρατθρείται αφξθςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ με 

εξαίρεςθ δφο διετίεσ με ζντονεσ μειϊςεισ, τισ διετίεσ 2009-2010 με διαφορά από το ζνα ζτοσ 

ςτο άλλο κατά -38.336.568,64 εκ. ευρϊ  και ςε ποςοςτό -50,67% επίςθσ και ςτθν διετία 2012-

2013 υπάρχει  μείωςθ κατά -19.741.043,15εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτό -20,37%. Αυτό οφείλεται 

ςτο ότι τα αςφαλιςτικά ταμεία των πελατϊν (αςκενϊν), δεν πλθρϊνουν τα νοςιλια, τόςο πριν 
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τθν κρίςθ(2006-2009) όςο και μετά τθν κρίςθ (2010-2014) με εξαίρεςθ το 2010 όπου 

πλιρωςαν  ςε ποςοςτό 50,67% αυτϊν  και το 2013 ςε ποςοςτό  20,37% των χρεϊν τουσ, αυτό 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να παρουςιάηεται οικονομικι ηθμία ςτο νοςοκομείο. 

 Σαμείο –κατακζςεισ όψεωσ 

Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ των άμεςα διακεςίμων μετρθτϊν εμφανίηεται ςτθν διετία 2009-2010 

κατά 10.700.334,77 εκ. ευρϊ, αυτό είναι λογικό αφοφ αυτό το ζτοσ όπωσ αναφζραμε και ςε 

προθγοφμενο κεφάλαιο, θ κυβζρνθςθ ζδωςε επιπλζον χρθματοδότθςθ για τθν εξόφλθςθ των 

διογκωμζνων  υποχρεϊςεων των δθμόςιων νοςοκομείων. Άλλωςτε ςτθν αμζςωσ επόμενθ 

διετία 2010 -2011 παρατθροφμε τθν μεγαλφτερθ μείωςθ ςτα ζτθ τθσ ανάλυςισ, φψουσ -

10.925.793,12 εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτό μεταφράηεται -69,61% ενϊ παράλλθλα παρατθροφμε 

και τθν μείωςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. 

 Κδια Κεφάλαια   

Υτα ίδια κεφάλαια του «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ» θ μζςθ ετιςια  ποςοςτιαία μεταβολι να παρουςιάηει 

αφξθςθ ςε ποςοςτό 51,74%. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθν ςυνεχόμενθ αφξουςα πορεία των 

ιδίων κεφαλαίων  με εξαίρεςθ  τισ διετίεσ 2006-2007 και 2007-2008 όπου υπάρχει φκίνουςα 

πορεία με τθν μεγαλφτερθ μείωςθ να διαγράφεται ςτθν διετία 2007-2008 με διαφορά -

16.029.105,13 και με ποςοςτό -65,49% και από το 2009 ζωσ το τζλοσ τθσ εξεταηόμενθσ 

περιόδου παρουςιάηει μία αφξουςα  πορεία, θ μεγαλφτερθ αφξουςα πορεία αναφζρεται ςτθν 

διετία 2009-2010 με διαφορά, φψουσ 36.971.113,10 εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτό 186,20% . 

 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, κινοφνται ςε ετιςια μείωςθ, φτάνοντασ να κλείςουν το 

2014 με μζςθ ετιςια μεταβολι -0,39%. Θ μεταβολι αυτι οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν 

μείωςθ των υποχρεϊςεων του νοςοκομείου προσ τουσ προμθκευτζσ του και ςυγχρόνωσ 

μείωςθ των χρεωςτικϊν τόκων οι οποίοι είναι απόρροια αυτϊν. Γενικότερα το ςφνολο των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων παρουςιάηουν αυξθτικι πορεία κατά τθν διάρκεια τθσ 

μελζτθσ μασ με εξαίρεςθ τισ διετίεσ 2009-2010, 2010-2011 και 2012-2013 που παρουςιάηει 

φκίνουςα πορεία αναλυτικά ςτθν διετία 2009-2010 μειϊκθκαν κατά -83.701.537,26 και ςε 

ποςοςτό -57,60%, ςτθν διετία 2010-2011 μειϊκθκαν κατά -19.888.833,79 ςε ποςοςτό -32,28% 

και κατά τθν διετία 2012-2013 μειϊκθκαν κατά 28.566.240,05 εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτό -

55,05%. Αυτζσ οι μειϊςεισ οφείλονται ςτθν επιπλζον κρατικι  χρθματοδότθςθ για τθν 
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εξόφλθςθ χρεϊν νοςοκομείων προσ τουσ προμθκευτζσ. Υτθν τελευταία διετία 2013-2014 

κλείνει αυξθτικά με διαφορά 1.314.524,39 εκ. ευρϊ και με ποςοςτό 5,63%, παρουςιάηοντασ  

και πάλι αφξθςθ των υποχρεϊςεων . 

Υαν  ςφνολο το Σακθτικό, βλζπουμε ότι τθν τελευταία χριςθ τθσ μελζτθσ μασ (2014) να ζχει 

φκάςει ςτθν μεγαλφτερθ τιμι του ποςοφ των  188.491.430,33 εκ. ευρϊ εν αντικζςει με το 

2006 (αρχι τθσ μελζτθσ μασ), που ξεκίνθςε  από  94.881.594,89 εκ. ευρϊ. Από το 2006  ζωσ και 

το 2008 παρουςιάηει αφξθςθ, ενϊ κατά τθν διετία 2009-2010 μειϊνεται κατά -46.612.532,29 

εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτό -28,17%, και αυτό αςφαλϊσ οφείλεται ςτθν μείωςθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων, ειδικότερα ςτισ υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ που ςε 

αυτι τθ διετία μειϊκθκαν κατά -62,98%. Ενϊ θ αφξθςθ του ενεργθτικοφ οφείλεται ςτθν 

μεγάλθ αφξθςθ των απαιτιςεων όπου από 30.160.599,73 εκ. ευρϊ το 2006 κλείνει το 2014 με 

106.809.442,22 εκ. ευρϊ. Θ πρϊτθ εικόνα που ζχουμε για το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» βάςει τθν  

ανάλυςι μασ (2006-2014) είναι ότι θ αφξθςθ του ενεργθτικοφ εκτόσ από τα προαναφερόμενα 

οφείλεται ςε αφξθςθ των ταμειακϊν διακεςίμων ενϊ του πακθτικοφ οφείλεται ςτθν εμφάνιςθ 

των επιχορθγιςεων4 για τισ οποίεσ το νοςοκομείο δεν ζχει κάνει απόςβεςθ και ςυνεχίηουν να 

εμφανίηονται ςτο πακθτικό κακϊσ επίςθσ και ςτισ αυξιςεισ των αποκεματικϊν κεφαλαίων τα 

οποία πρωτοεμφανίηονται  το 2009. . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Βάςει του ν.4308/2014, άρκρο 23 «κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα αναγνωρίηονται αρχικά ωσ υποχρεϊςεισ ςτθν 

περίοδο που ειςπράττονται ι ςτθν περίοδο που κακίςταται οριςτικι θ ζγκριςι τουσ και υπάρχει βεβαιότθτα ότι κα 
ειςπραχκοφν. Ρι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζςοδα ςτθν περίοδο ςτθν 

οποία τα επιχορθγθκζντα ζξοδα βαρφνουν τα αποτελζςματα.   
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3.6 ύγκριςη Φρηματοοικονομικών καταςτάςεων Αποτελεςμάτων Φρήςησ 

 

Θ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ, αναφζρει, τα ζςοδα και τα ζξοδα των οικονομικϊν 

μονάδων. Αναλυτικότερα,  μετρά πόςο αποδοτικι είναι θ λειτουργία τουσ, ανάμεςα ςε δφο 

ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ, δθλαδι ανάμεςα ςε ιςολογιςμοφσ δφο ςυνεχόμενων ετϊν και 

μασ δίνουν τθν πλθροφορία, το τι οικονομικό αποτζλεςμα (κζρδοσ ι ηθμία) είχε το κάκε 

κεραπευτιριο από τθν λειτουργία του ςτον χρόνο που πζραςε δθλαδι ςτθν χριςθ. Αρχικά 

ςτθν κατάςταςθ αναφζρεται  εάν υπάρχουν ζςοδα από τθν πϊλθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ, 

από τα οποία ςτθν ςυνζχεια  αφαιρείται το κόςτοσ πωλθκζντων, με αποτζλεςμα να ζχουμε το  

μικτό περικϊριο κζρδουσ. Υτα μικτά κζρδθ προςτίκενται τα «άλλα ζςοδα» που αφοροφν 

ζςοδα από  ενοίκια, πϊλθςθ υπθρεςιϊν υγείασ κ.ά. ςτθν ςυνζχεια αφαιροφνται τα ζξοδα 

διοικθτικισ λειτουργίασ ι μθ λειτουργικά ζςοδα, ςτα οποία περιλαμβάνονται μιςκοί 

διοικθτικοφ προςωπικοφ, αποςβζςεισ παγίων, δαπάνεσ αναλωςίμων κ.ά. με αποτζλεςμα να 

ζχουμε τα μερικά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ που ςτθν ουςία είναι το λειτουργικό 

αποτζλεςμα τθσ επιχείρθςθσ. Υτθν ςυνζχεια αφαιροφνται οι χρεωςτικοί τόκοι (οι πιςτωτικοί 

προςτίκενται), οι τόκοι προζρχονται από τα μακροπρόκεςμα  ι βραχυπρόκεςμα δάνεια που 

ζχουν λάβει οι οικονομικζσ μονάδεσ, με βάςθ το επιτόκιο που ζχει ςυμφωνθκεί από τθν 

τράπεηα. Ξετά τον υπολογιςμό των παραπάνω ζχουμε τα «ολικά αποτελζςματα», από τα 

οποία αφαιροφνται οι προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ , οι αποςβζςεισ των παγίων και 

ο φόροσ ειςοδιματοσ, με αποτζλεςμα να προκφπτουν τα κακαρά αποτελζςματα. 

Υτθν μελζτθ μασ κα ακολουκιςει, όπωσ και ςτουσ λογαριαςμοφσ του ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ, θ ανάλυςθ των οικονομικϊν  καταςτάςεων αποτελεςμάτων χριςθσ, του «ΙΑΥΩ 

Α.Ε» κακϊσ και του «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ», ςε οριηόντια ανάλυςθ, όπου αναλφονται τα δεδομζνα 

ςε απόλυτουσ αρικμοφσ , ςυγκεκριμζνα , ςε μία ςτιλθ αναγράφεται θ διαφορά που προκφπτει 

από τθν αφαίρεςθ, τελευταίου ζτουσ – αρχικοφ ζτουσ, κακϊσ επίςθσ, ςε μία δεφτερθ ςτιλθ 

αναφζρεται  θ ποςοςτιαία μεταβολι (%), θ οποία προκφπτει : ποςό τελικοφ ζτουσ μείον (-) 

ποςό αρχικοφ ζτουσ προσ (/) ποςό αρχικοφ ζτουσ επί (*) εκατό (100). 
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3.6.1 ύγκριςη αποτελεςμάτων χρήςησ «ΙΑΩ Α.Ε.» 

Υε  αυτι τθν παράγραφο κα ςυγκρίνουμε και κα αξιολογιςουμε τισ μεταβολζσ ανά διετία των 

αποτελεςμάτων χριςθσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ, για 

διαπιςτϊςουμε κατά πόςο επθρζαςαν οι τρζχουςεσ μεταβολζσ τθν οικονομικι κζςθ τθσ Ιαςϊ.  

Πίνακασ 3.6.1 Διαχρονικι φγκριςθ αποτελεςμάτων χριςθσ «ΙΑΩ» (2006-2014) 

ΕΣΘ 
ΚΤΚΛΟ 

ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΚΟΣΟ 

ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ 
ΜΙΚΣΟ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 

ΕΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ EBITDA 

2006 88.744.579,60 0,00 31.874.384,95 31.577.925,08 20.205.797,40 

2007 101.021.613,00 63.114.309,00 37.907.304,00 5.885.252,00 36.896.427,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 12.277.033,40 63.114.309,00 6.032.919,05 -25.692.673,08 16.690.629,60 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) 13,83 0,00 18,93 -81,36 82,60 

2007 101.021.613,00 63.114.309,00 37.907.304,00 5.885.252,00 36.896.427,00 

2008 109.051.880,00 69.725.518,00 39.326.363,00 6.794.091,00 39.728.215,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 8.030.267,00 6.611.209,00 1.419.059,00 908.839,00 2.831.788,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) 7,95 10,47 3,74 15,44 7,67 

2008 109.051.880,00 69.725.518,00 39.326.363,00 6.794.091,00 39.728.215,00 

2009 106.237.701,00 72.876.864,00 33.360.838,00 10.996.311,00 32.058.675,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -2.814.179,00 3.151.346,00 -5.965.525,00 4.202.220,00 -7.669.540,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -2,58 4,52 -15,17 61,85 -19,31 

2009 106.237.701,00 72.876.864,00 33.360.838,00 10.996.311,00 32.058.675,00 

2010 87.100.343,00 69.567.622,00 17.532.721,00 7.105.698,00 20.569.114,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -19.137.358,00 -3.309.242,00 -15.828.117,00 -3.890.613,00 -11.489.561,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -18,01 -4,54 -47,45 -35,38 -35,84 

2010 87.100.343,00 69.567.622,00 17.532.721,00 7.105.698,00 20.569.114,00 

2011 68.825.512,00 55.428.597,00 13.396.915,00 5.789.260,00 18.669.361,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -18.274.831,00 -14.139.025,00 -4.135.806,00 -1.316.438,00 -1.899.753,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -20,98 -20,32 -23,59 -18,53 -9,24 

2011 68.825.512,00 55.428.597,00 13.396.915,00 5.789.260,00 18.669.361,00 

2012 67.519.227,00 52.228.205,00 15.291.022,00 5.888.132,00 18.133.555,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -1.306.285,00 -3.200.392,00 1.894.107,00 98.872,00 -535.806,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -1,90 -5,77 14,14 1,71 -2,87 

2012 67.519.227,00 52.228.205,00 15.291.022,00 5.888.132,00 18.133.555,00 

2013 56.442.251,00 47.650.260,00 8.791.990,00 6.267.187,00 9.955.399,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -11.076.976,00 -4.577.945,00 -6.499.032,00 379.055,00 -8.178.156,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) -16,41 -8,77 -42,50 6,44 -45,10 

2013 56.442.251,00 47.650.260,00 8.791.990,00 6.267.187,00 9.955.399,00 

2014 62.797.636,00 48.333.890,00 14.463.746,00 6.163.686,00 16.284.423,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 6.355.385,00 683.630,00 5.671.756,00 -103.501,00 6.329.024,00 

ΠΟΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%) 11,26 1,43 64,51 -1,65 63,57 
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Πίνακασ 3.6.2 Μζςθσ Σιμισ Περιόδου Αποτελεςμάτων χριςθσ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. (2006-2014)  
 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ ΜΕΘ ΣΙΜΘ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
ΜΕΘ  ΜΕΣΑΒΟΛΘ (%) 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) -3.243.367,95 -3,35 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 6.041.736,25 -26,43 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ -2.176.329,87 -3,42 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ -3.176.779,89 -6,44 

EBITDA -490.171,80 5,19 

 

 Κφκλοσ Εργαςιϊν 

Ρ κφκλοσ εργαςιϊν, ςτισ δφο πρϊτεσ διετίεσ παρουςιάηεται με αφξθςθ, ςυγκεκριμζνα από το 

2006 ςτο 2007 αυξάνεται κατά 13,83%, κατά ςυνζπεια από τα 88.744.579,60 εκ. ευρϊ, 

ανζρχεται ςτα 101.021.613,00 εκ. ευρϊ, ζχοντασ μία αφξθςθ 12.277.033,40 εκ. ευρϊ. Υτθν 

επόμενθ διετία 2007-2008 , αυξάνεται κατά 7,95%, από 101.021.613,00 εκ. ευρϊ ςτα 

109.051.880,00 εκ. ευρϊ με διαφορά αφξθςθσ 8.030.267,00 εκ. ευρϊ. Από το 2009 ζωσ και το 

2013 το κεραπευτιριο «ΙΑΥΩ» ζχει μία ςυνεχι πτϊςθ των πωλιςεων του με αποκορφφωμα 

τθν διετία 2010-2011 όπου θ μείωςθ ανιλκε ςε ποςοςτιαία μεταβολι -20,98%. Υτθν αμζςωσ 

επόμενθ διετία 2013-2014 αυξάνεται ςε ποςοςτιαία μεταβολι 11,26%. Υε όλθ τθν διάρκεια 

τθσ ανάλυςθσ μασ θ «ΙΑΥΩ»  είχε μια μζςθ ετιςια μεταβολι  -3,35% κακϊσ και  ο μζςοσ όροσ 

των πωλιςεων (2006 – 2014) παρουςιάηει μείωςθ κατά -3.243.367,95. 

 Κόςτοσ Πωλθκζντων 

Φο κόςτοσ πωλθκζντων ιδιαίτερα ςε μία υγειονομικι μονάδα ιδιωτικοφ τομζα  όπωσ είναι θ 

«ΙΑΥΩ» ζχει  ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ του μικτοφ αποτελζςματοσ και ςυνεπϊσ ςτθν 

διαμόρφωςθ των κακαρϊν αποτελεςμάτων (κζρδθ/ ηθμίεσ). ςο αναφορά αυτό το ςθμείο το 

κόςτοσ πωλιςεων παρουςιάηει μια μζςθ ετιςια μεταβολι -2,87%, το οποίο μοιάηει  απολφτωσ 

λογικό αφοφ είναι άμεςα ςυςχετιηόμενο με τισ πωλιςεισ τθσ «ΙΑΥΩ». Θ μζςθ τιμι του κόςτουσ 

πωλιςεων τθσ περιόδου που αναλφουμε ανζρχεται ςτα 6.041.736,25 εκ. ευρϊ. Φθν 

μεγαλφτερθ μείωςθ του κόςτουσ πωλιςεων τθν είχαμε ςτθν διετία 2010-2011 κατά -20,32% 

και ποςοτικά  υπιρξε μείωςθ -14.139.025,00 εκ. ευρϊ. πωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ 

το κόςτοσ πωλθκζντων είναι άμεςα επθρεαςμζνο με τισ πωλιςεισ για αυτό υπάρχει θ 

μεγαλφτερθ μείωςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ διετία. 
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 Μικτό Αποτζλεςμα 

Φο μικτό αποτζλεςμα είναι θ διαφορά των Σωλιςεων και του κόςτουσ πωλθκζντων, ςυνεπϊσ 

υπάρχουν αυξομειϊςεισ ςτθν διάρκεια 2006-2014. Θ μεγαλφτερθ μείωςθ αναφζρεται ςτθν 

διετία 2009-2010 ςε ποςοςτό -47,45% και ποςοτικά -15.828.117,00 εκ. ευρϊ, ενϊ θ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ παρουςιάηεται ςτθν τελευταία διετία 2013-2014 κατά 64,51% και 

ποςοτικά 5.671.756,00 εκ. ευρϊ. Θ μζςθ ποςοςτιαία μεταβολι του μικτοφ αποτελζςματοσ 

είναι -3,42% κακϊσ και θ μζςθ τιμι του μικτοφ αποτελζςματοσ  τθσ περιόδου τθσ μελζτθσ μασ  

αναφζρεται μειωμζνθ ςτα -2.176.329,87 εκ. ευρϊ. Φο μικτό αποτζλεςμα είναι ζνα από τα 

ςθμαντικά μεγζκθ που λαμβάνεται υπόψιν από τισ οικονομικζσ μονάδεσ , για τθν πορεία τθσ 

κφριασ δραςτθριότθτασ τουσ δθλ. οι πωλιςεισ τουσ. Από τα ςτοιχεία των αποτελεςμάτων 

χριςθσ θ «ΙΑΥΩ» παρουςιάηει αυξομειϊςεισ, από το 2006 ζωσ και το 2008.Υτθν ςυνζχεια 

παρουςιάηει αφξθςθ του μικτοφ αποτελζςματοσ το 2009, ενϊ το 2010 παρουςιάηει μία μεγάλθ 

μείωςθ. Φο 2011 και το 2012παρουςιάηει  αφξθςθ , το 2013 παρουςιάηει μείωςθ και ςτο τζλοσ 

το 2014  κλείνει με  αφξθςθ του μικτοφ κζρδουσ. 

 Λειτουργικά Ζςοδα / Ζξοδα 

Φα Νοιπά Νειτουργικά Ζςοδα του «ΙΑΥΩ» παρουςιάηουν αυξομειϊςεισ από διετία ςε διετία. Θ 

μεγαλφτερθ μείωςθ αναφζρεται ςτθν διετία 2006-2007 με μεταβολι -81,36% και με διαφορά 

– 25.692.673,08 εκ. ευρϊ, ενϊ θ μεγαλφτερθ αφξθςθ παρουςιάηεται ςτθν διετία 2008-2009 με 

μεταβολι 61,85% και με  αφξθςθ κατά 4.202.220,00εκ.ευρϊ. Ξζςα ςτα Νοιπά Νειτουργικά 

Ζςοδα/Ζξοδα περιλαμβάνονται οι προμικειεσ & λοιπά λειτουργικά ζςοδα και οι 

χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ.  Θ μζςθ ποςοςτιαία μεταβολι που παρουςιάηουν τα λοιπά 

λειτουργικά ζςοδα είναι  μειωμζνθ  ςτα -6,44% και θ μζςθ τιμι των λοιπϊν λειτουργικϊν 

εςόδων παρουςιάηει μείωςθ με τθν ςειρά του  ςτα -3.176.779,89 εκ. ευρϊ. 

 EBITDA (κζρδθ προ φόρων τόκων και αποςβζςεων) 

Φα κζρδθ προ φόρων τόκων και αποςβζςεων ιδιαίτερεσ αυξομειϊςεισ τθσ διάρκειασ τθσ 

περιόδου που αναλφουμε. Αναλυτικότερα ςτισ δφο πρϊτεσ διετίεσ παρουςιάηει αφξθςθ, με τθν 

μεγαλφτερθ (τθσ περιόδου) ςτθν διετία 2006-2007 κατά 16.690.629,60 εκ. ευρϊ με μεταβολι 

82,60%. Από τθν διετία 2008-2009 αρχίηει φκίνουςα πορεία ζωσ και τθν διετία 2012-2013 με 

τθν μεγαλφτερθ μείωςθ να αναφζρεται ςτθν διετία 2012-2013 ςε μεταβολι -45,10% και ςε 

μείωςθ φψουσ -8.178.156,00 εκ. ευρϊ. Υτθν τελευταία  διετία τθσ ανάλυςισ μασ  2013-2014 
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κλείνει με αφξθςθ 6.329.024,00 εκ. ευρϊ και ςε μεταβολι 63,57%. Για να αποτυπϊςουμε το 

μζγεκοσ των μεταβολϊν που ζχει ςθμειωκεί, αναφζρουμε τθν μζςθ ετιςια ποςοςτιαία 

μεταβολι θ οποία είναι κετικι και ανζρχεται ςτο 5,19%, ενϊ θ μζςθ τιμι των EBITDA είναι 

αρνθτικι και φκάνει ςτα -490.171,80 ευρϊ. Φο μζγεκοσ του EBITDA μασ δείχνει το αποτζλεςμα 

που πζτυχε θ «ΙΑΥΩ»  (κζρδοσ/ ηθμία) από τθν λειτουργικι τθσ δραςτθριότθτα χωρίσ τθν 

ςυμμετοχι των αποςβζςεων των τόκων και των φορολογικϊν επιβαρφνςεων.  
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3.6.1 ύγκριςη αποτελεςμάτων χρήςησ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

Υτθν παροφςα παράγραφο κα ςυγκρίνουμε τισ ανά διετία μεταβολζσ των αποτελεςμάτων 

χριςθσ για διαπιςτϊςουμε κατά πόςο επθρζαςαν οι τρζχουςεσ μεταβολζσ, τθν οικονομικι 

κζςθ του Ιπποκράτειου .  

Πίνακασ 3.6.3 Διαχρονικι φγκριςθ αποτελεςμάτων χριςθσ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» (2006-2014) 

ΕΣΘ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΚΟΣΟ 
ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ 

ΜΙΚΣΟ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
- ΚΕΡΔΟ) 

2006 40.515.470,60 77.301.599,40 39.008.881,41 77.301.599,40 451.514,36 

2007 49.397.667,24 86.033.802,53 39.715.558,45 -36.636.135,29 -12.139.105,62 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 8.882.196,64 8.732.203,13 706.677,04 -113.937.734,69 -12.590.619,98 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 21,92 11,30 1,81 -147,39 -2.788,53 

2007 49.397.667,24 86.033.802,53 39.715.558,45 -36.636.135,29 -12.139.105,62 

2008 53.278.519,49 95.013.831,34 46.863.159,91 -41.735.311,85 -15.599.173,09 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 3.880.852,25 8.980.028,81 7.147.601,46 -5.099.176,56 -3.460.067,47 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 7,86 10,44 18,00 13,92 28,50 

2008 53.278.519,49 95.013.831,34 46.863.159,91 -41.735.311,85 -15.599.173,09 

2009 51.419.623,06 97.585.373,07 45.584.121,39 -46.165.750,01 -20.484.302,31 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -1.858.896,43 2.571.541,73 -1.279.038,52 -4.430.438,16 -4.885.129,22 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -3,49 2,71 -2,73 10,62 31,32 

2009 51.419.623,06 97.585.373,07 45.584.121,39 -46.165.750,01 -20.484.302,31 

2010 49.350.223,41 91.711.572,02 43.349.236,23 -42.361.348,61 -17.786.246,32 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -2.069.399,65 -5.873.801,05 -2.234.885,16 3.804.401,40 2.698.055,99 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -4,02 -6,02 -4,90 -8,24 -13,17 

2010 49.350.223,41 91.711.572,02 43.349.236,23 -42.361.348,61 -17.786.246,32 

2011 46.654.150,37 79.625.119,29 40.225.353,99 -32.970.968,92 -8.426.503,92 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -2.696.073,04 -12.086.452,73 -3.123.882,24 9.390.379,69 9.359.742,40 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -5,46 -13,18 -7,21 -22,17 -52,62 

2011 46.654.150,37 79.625.119,29 40.225.353,99 -32.970.968,92 -8.426.503,92 

2012 43.067.814,97 68.586.639,58 34.965.929,56 -25.518.824,61 -3.483.899,37 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -3.586.335,40 -11.038.479,71 -5.259.424,43 7.452.144,31 4.942.604,55 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -7,69 -13,86 -13,07 -22,60 -58,66 

2012 43.067.814,97 68.586.639,58 34.965.929,56 -25.518.824,61 -3.483.899,37 

2013 50.469.602,82 70.961.308,48 31.089.168,16 -20.491.705,66 6.262.619,95 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ 7.401.787,85 2.374.668,90 -3.876.761,40 5.027.118,95 9.746.519,32 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 17,19 3,46 -11,09 -19,70 -279,76 

2013 50.469.602,82 70.961.308,48 31.089.168,16 -20.491.705,66 6.262.619,95 

2014 42.050.535,16 70.065.793,49 30.445.269,45 -28.015.258,33 -132.048,37 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΕΣΙΑ -8.419.067,66 -895.514,99 -643.898,71 -7.523.552,67 -6.394.668,32 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) -16,68 -1,26 -2,07 36,72 -102,11 

 

 



 
 

58 
 

 Πίνακασ 3.6.4  Μζςθσ Σιμισ Περιόδου των αποτελεςμάτων χριςθσ του ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ 

(2006-2014)  

 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ ΜΕΘ ΣΙΜΘ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
ΜΕΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ (%) 

ΠΕΡΙΟΔΟΤ  

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 191.883,07 1,20 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ -904.475,74 -0,80 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 1.096.358,81 -1,48 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ -1.070.451,50 -2,66 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΚΕΡΔΟ) -72.945,34 -404,38 

 

 Κφκλοσ Εργαςιϊν 

Ρ κφκλοσ εργαςιϊν του «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ», ςτισ δφο πρϊτεσ διετίεσ παρουςιάηεται με αφξθςθ, 

με τθν μεγαλφτερθ ςτθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ να αναφζρεται ςτθν διετία 2006-2007 ςε 

μεταβολι 21,92% κατά ςυνζπεια από τα 40.515.470,60 εκ. ευρϊ, ανζρχεται ςτα 49.397.667,24 

εκ. ευρϊ, ζχοντασ μία αφξθςθ 8.882.196,64 εκ. ευρϊ. Από το 2009 ζωσ και το 2012 το 

Οοςοκομείο  «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» ζχει μία ςυνεχι πτϊςθ των πωλιςεων του. Φο 2013 παρουςιάηει 

αφξθςθ κατά 17,19%, αυτό πικανολογοφμε ότι οφείλεται ςτθν πλθρωμι των νοςθλίων από τον 

ΕΡΣΧΧ, και αμζςωσ το επόμενο ζτοσ 2014 μειϊνεται και πάλι κατά-16,68% ςε ποςό -

8.419.067,66εκ.ευρϊ.Για  όλθ τθν διάρκεια τθσ ανάλυςθσ μασ το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ»  ζχει μζςθ 

ετιςια μεταβολι  1,20% κακϊσ και  ο μζςοσ όροσ των πωλιςεων (2006 – 2014) παρουςιάηεται 

αυξθτικόσ ςτα  191.883,07 ευρϊ. 

 Κόςτοσ αγακϊν & υπθρεςιϊν 

Φο κόςτοσ αγακϊν & υπθρεςιϊν  παρουςιάηει αυξομειϊςεισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ 

μασ. Θ μζςθ ετιςια μεταβολι είναι  μειωμζνθ κατά -0,80% και με μζςθ τιμι περιόδου -

904.475,74 ευρϊ το οποίο είναι άμεςα ςυςχετιηόμενο με τισ πωλιςεισ του Οοςοκομείου 

«ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ». Θ μεγαλφτερθ μείωςθ του κόςτουσ πωλιςεων τθν είχαμε ςτθν διετία 2011-

2012 κατά -13,86% και ποςοτικά -11.038.479,71 εκ. ευρϊ. Ενϊ θ μεγαλφτερθ αφξθςθ 

αναφζρεται ςτθν πρϊτθ διετία τθσ ανάλυςισ μασ 2006-2007 κατά 8.732.203,13 εκ. ευρϊ με 

ποςοςτιαία μεταβολι 11,30%. Ενδιαφζρον είναι ότι το κόςτοσ των αγακϊν και υπθρεςιϊν 

υπερβαίνει τον κφκλο εργαςιϊν, αυτό οφείλεται ςτθν μθ αποπλθρωμι των νοςθλίων από τα 

αςφαλιςτικά ταμεία κακϊσ επίςθσ και ςτθν αφξθςθ των αναςφάλιςτων ατόμων και των 

απόρων, όπου θ περίκαλψθ τουσ γίνεται δωρεάν. 
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 Μικτό Αποτζλεςμα 

Φο μικτό αποτζλεςμα του Οοςοκομείου «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» παρουςιάηεται με αρνθτικό πρόςθμο 

δθλαδι ηθμίεσ και με αυξομειϊςεισ ςτθν διάρκεια 2006-2014. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ  

αναφζρεται ςτθν διετία 2010-2011 που από -42.361.348,61εκ. ευρϊ το 2009 ανζρχεται το 

2010 ςτα -32.970.968,92 εκ. ευρϊ με αυξθτικι διαφορά 9.390.379,69 εκ. ευρϊ  ςε ποςοςτό -

22,17%  ενϊ θ μεγαλφτερθ μείωςθ παρουςιάηεται ςτθν τελευταία διετία 2013-2014 από -

20.491.705,66 εκ. ευρϊ το 2013 μειϊκθκε ςτα -28.015.258,33 το 2014 , θ διαφορά ηθμίασ είναι 

-7.523.552,67 εκ. ευρϊ με μεταβολι 36,72% Θ μζςθ ποςοςτιαία μεταβολι του μικτοφ 

αποτελζςματοσ είναι -1,48% κακϊσ και θ μζςθ τιμι του μικτοφ αποτελζςματοσ  τθσ περιόδου 

τθσ μελζτθσ μασ  αναφζρεται  ςτα 1.096.358,81 εκ. ευρϊ.  

 Άλλα  Ζςοδα / Ζξοδα 

Φα Άλλα  Ζςοδα / Ζξοδα  του Οοςοκομείου  «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» παρουςιάηονται αυξθμζνα ςτισ 

δφο πρϊτεσ διετίεσ και από το 2009 ζωσ και το 2014 με ςυνεχιηόμενθ μείωςθ. Θ μεγαλφτερθ 

αφξθςθ  αναφζρεται ςτθν διετία 2007-2008 με μεταβολι 18% και με διαφορά 7.147.601,46 εκ. 

ευρϊ, ενϊ θ μεγαλφτερθ μείωςθ  παρουςιάηεται ςτθν διετία 2011-2012 με μεταβολι -13,07% 

και με  διαφορά μείωςθσ  κατά  -5.259.424,43 εκ. ευρϊ. Θ μζςθ ποςοςτιαία μεταβολι που 

παρουςιάηουν τα άλλα ζςοδα / ζξοδα  είναι  μειωμζνθ  ςτα – 2,66% και θ μζςθ τιμι των άλλων 

εςόδων παρουςιάηει μείωςθ με τθν ςειρά του  ςτο 1.070.451,50 εκ. ευρϊ. 

 Κακαρά Αποτελζςματα Χριςθσ (ζλλειμμα – κζρδοσ) 

Φα κακαρά αποτελζςματα χριςθσ (ζλλειμμα – κζρδοσ) του Οοςοκομείου «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» 

παρουςιάηονται με ζλλειμμα ςε όλα τα ζτθ τθσ μελζτθσ μασ με εξαίρεςθ τθ διετία 2012-2013 

που παρουςιάηει κζρδοσ αναλυτικά από -3.483.899,37 εκ. ευρϊ παρουςιάηοντασ ηθμία το 

2012 ανζρχεται ςτα 6.262.619,95εκ. ευρϊ παρουςιάηοντασ κζρδοσ το 2013 με διαφορά   

φψουσ 9.746.519,32 εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτιαία μεταβολι -279,76% .Υτθν τελευταία  διετία 

τθσ ανάλυςισ μασ  2013-2014 κλείνει με ηθμία - 6.394.668,32 εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτιαία  

μεταβολι -102,11%. Φα αποτελζςματα για το « ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» δεν  είναι ιδιαίτερα 

ενκαρρυντικά, εάν αναλογιςτοφμε ότι ςε όλα τα ζτθ κλείνει με ηθμία, με εξαίρεςθ το 2013 που 

υπάρχει κζρδοσ  και ςυνεχίηει  το 2014 όπου κλείνει και εκεί με ηθμία.  
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3.7Ανάλυςη καταςτάςεων τάςεωσ 

 

Ρι καταςτάςεισ τάςθσ με τον υπολογιςμό αρικμοδεικτϊν τάςεωσ, ςε ποςοςτά, αποτελεί μία 

μζκοδοσ ςυγκριτικισ οριηόντιασ ανάλυςθσ που επιτρζπουν τθν μακροχρόνια εξζταςθ δθλ. τισ 

διαχρονικζσ μεταβολζσ των λογαριαςμϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ιςολογιςμϊν 

ενεργθτικοφ και πακθτικοφ κακϊσ και των αποτελεςμάτων χριςθσ για τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων του ρυκμοφ μεταβολισ αυτϊν των λογαριαςμϊν. Θ επιλογι του κατάλλθλου 

ζτουσ βάςθσ αποτελεί  το κοινό ςθμείο αναφοράσ. Υτθν παροφςα εργαςία λαμβάνουμε ωσ 

ςτακερό ζτοσ βάςθσ το 2009  γιατί κζλουμε να αναλφςουμε και να διεξάγουμε ςυμπεράςματα 

για τθν απόδοςθ των υγειονομικϊν μονάδων «ΙΑΥΩ» και «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» πριν και μετά τθν 

κρίςθ χρζουσ – φφεςθσ που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα. 

Ματά τθν εφαρμογι τθσ οριηόντιασ ανάλυςθσ προςδιορίηεται θ απόλυτθ μεταβολι  του ποςοφ 

του υπό ςφγκριςθ ζτουσ παρατιρθςθσ όπου διαιρείται  με το ποςό του ζτουσ βάςθσ και το 

αποτζλεςμα που προκφπτει (πθλίκο) το  πολλαπλαςιάηουμε επί 100 που είναι θ αντίςτοιχθ 

τιμι του μεγζκουσ ςτο ζτοσ βάςθσ. 

Ποςοςτό τάςθσ= ζτοσ παρατιρθςθσ  / ζτοσ βάςθσ * 100 

Σρζπει να αναφερκεί ότι δεν είναι απαραίτθτο να υπολογίηονται οι αρικμοδείκτεσ τάςεωσ 

όλων των οικονομικϊν καταςτάςεων αλλά εκείνοι που παρουςιάηουν κάποιο ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον για τον αναλυτι. Αυτό γίνεται γιατί βαςικόσ ςκοπόσ κάκε οικονομικισ ανάλυςθσ 

είναι να γίνουν ςυγκρίςεισ μεταξφ οικονομικϊν μεγεκϊν, τα οποία ζχουν λογικι ςχζςθ μεταξφ 

τουσ. Υυγκρίνοντασ τθν τάςθ διαφόρων ςχετιηόμενων μεταξφ τουσ οικονομικϊν μεγεκϊν κα 

ςχθματίςουμε γνϊμθ για το αν υπάρχουν ευνοϊκζσ τάςεισ  ι όχι που αντανακλϊνται από τα 

ςτοιχεία αυτά.(ΟΙΑΤΧΡΥ 2004) 
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3.7.1 Ανάλυςη καταςτάςεων τάςεωσ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

Υτόχοσ μασ ςε αυτι τθν παράγραφο είναι να αντιλθφκοφμε τισ τάςεισ, που παρουςιάηουν τα 

οικονομικά ςτοιχεία των  καταςτάςεων ιςολογιςμοφ και αποτελεςμάτων χριςθσ του 

Ιπποκράτειου νοςοκομείου και κατά πόςο είναι ευνοϊκζσ ι όχι. 

Πίνακασ 3.7.1 Ανάλυςθ  Σάςθσ των Ιςολογιςμϊν 2006-2014 του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΙΟΛΟΓΙΜΩΝ  ΣΑΘ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ % % % 

ΕΣΟ 
ΒΑΘ 

(%) % % % % % 

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)                   

Γιπεδα - Ρικόπεδα 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 135,29 123,53 111,76 100,00 88,24 76,47 64,71 58,82 52,94 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ 
εξοπλιςμόσ 37,84 65,02 102,57 100,00 82,61 63,66 36,75 29,62 23,32 

Ξεταφορικά μζςα 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 66,41 112,12 102,21 100,00 88,17 68,16 46,48 50,00 43,26 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 100,61 101,06 101,28 100,00 98,03 95,91 93,46 92,63 91,73 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ                   

Αποκζματα                   

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  
ανταλλακτικά παγίων 80,73 66,21 84,21 100,00 146,91 79,39 74,37 70,98 52,98 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων                   

Απαιτιςεισ                   

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 
(χρεϊςτεσ διάφοροι) 39,86 52,61 69,07 100,00 49,33 66,20 128,12 102,03 141,17 

Διακζςιμα                   

Φαμείο 99,85 100,00 100,00 100,00 100,00 105,85 100,00 1,22 100,00 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 83,12 70,60 103,15 100,00 315,22 95,44 92,66 117,78 119,16 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 43,77 54,14 71,60 100,00 68,34 68,38 124,27 101,94 137,01 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ                   

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 24,16 57,95 88,88 100,00 39,29 67,12 58,42 48,97 88,38 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 57,34 69,18 83,96 100,00 71,83 76,54 102,27 88,97 113,92 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ                   

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                   

Μεφάλαιο 98,82 98,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ 
επενδφςεων -Δωρεζσ παγίων                   

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων                   

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 106,27 106,54 96,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Αποκεματικά κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 209,36 325,14 326,79 451,35 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010                   

αποτελζςματα εισ νζον -0,95 24,47 57,12 100,00 137,26 154,92 162,23 149,14 149,45 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 186,08 123,27 42,54 100,00 286,20 418,78 586,74 619,90 820,33 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ                   

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου 
από τθν υπθρεςία 59,56 99,36 0,00 100,00 150,35 326,58 314,38 301,93 277,89 

Νοιπζσ προβλζψεισ                   

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ                   

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ                   

προμθκευτζσ 39,94 62,42 90,70 100,00 37,02 28,17 35,81 15,73 16,88 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν                   

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 13,59 9,43 9,76 100,00 416,71 64,83 27,40 34,41 21,34 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 16,40 12,74 12,32 100,00 493,85 49,61 21,15 27,58 17,39 

Σιςτωτζσ διάφοροι                   

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 39,82 61,74 89,66 100,00 42,40 28,72 35,71 16,05 16,96 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ                   

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 0,15 92,78 108,12 100,00 135,87 361,96 106,91 92,89 221,91 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 57,34 69,18 83,96 100,00 71,83 76,54 102,27 88,97 113,92 
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Πίνακασ 3.7.2 Ανάλυςθ  Σάςθσ των Αποτελεςμάτων χριςθσ  2006-2014 του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 

ΣΑΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ % % % 

ΕΣΟ 
ΒΑΘ 

(%) % % % % % 

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 78,79 96,07 103,62 100,00 95,98 90,73 83,76 98,15 81,78 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 79,21 88,16 97,36 100,00 93,98 81,60 70,28 72,72 71,80 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 79,68 79,36 90,40 100,00 91,76 71,42 55,28 44,39 60,68 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 85,58 87,13 102,81 100,00 95,10 88,24 76,71 68,20 66,79 

ΤΝΟΛΟ -382,16 -529,45 -881,64 100,00 
-

169,85 
-

1.247,25 -1.624,25 
-

1.822,03 
-

417,79 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 74,53 85,23 97,29 100,00 97,33 91,48 78,64 16,35 -16,51 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) 62,36 68,85 71,21 100,00 90,21 55,80 33,26 -32,64 4,94 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 90,23 55,15 102,97 100,00 32,84 223,31 94,12 29,56 114,66 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 90,23 55,15 102,97 100,00 32,84 223,31 94,12 0,00 0,00 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) 62,15 68,95 -70,96 100,00 90,65 54,53 32,79 -33,11 4,10 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 1.183,00 237,78 19,38 100,00 157,15 413,56 307,73 99,63 -64,37 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -2,20 59,26 76,15 100,00 86,83 41,14 17,01 -30,57 0,64 

 

 Χρήςη 2006 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Αν δοφμε διαχρονικά τθν εξζλιξθ του πάγιου ενεργθτικοφ του 

νοςοκομείου «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ», ξεκινϊντασ από τθν αρχι τθσ ανάλυςισ μασ (2006)  κα 

παρατθριςουμε ότι το πάγιο ενεργθτικό εμφανίηεται ςε υψθλότερθ τιμι (100,61%) από το 

ζτοσ βάςθσ μασ. Αυτό φανερϊνει ότι, το νοςοκομείο αναπτφςςεται  επενδφοντασ ςε πάγια 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ και κυρίωσ ςε κτίρια και τεχνικά ζργα (135,29%) για να ανταπεξζλκει 

ςτθν αυξθμζνθ ηιτθςθ νοςθλείασ αςκενϊν. Αντικζτωσ το κυκλοφοροφν ενεργθτικό είναι ςε 

χαμθλότερα επίπεδα (43,77%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ (απόκλιςθ ςε ποςοςτό 56,23%). 

ςο αφορά το πακθτικό και ειδικότερα τα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται ιδιαίτερα αυξθμζνα 

(186,08%) ςυγκριτικά με το ζτοσ βάςθσ 2009 και αυτό είναι φανερό ότι οφείλεται ςτισ 

αυξθμζνεσ επιχορθγιςεισ επενδφςεων (106,27%). Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

εμφανίηονται μειωμζνεσ ςε αναλογία (39,82%). Σροφανϊσ το νοςοκομείο προςπακεί να 

κρατιςει ςε χαμθλά επίπεδα τισ υποχρεϊςεισ του ειδικά τουσ προμθκευτζσ (39,94%). Φο 

ςυνολικό μζγεκοσ του νοςοκομείου (ενεργθτικό & πακθτικό) είναι εμφανϊσ μικρότερο ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ. 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Φο 2006 οι πωλιςεισ του νοςοκομείου ςε αναλογία είναι  

(78,68%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μειωμζνεσ κατά 21,32%. Επίςθσ και το μικτό αποτζλεςμα 

κινείται περίπου ςτα ίδια επίπεδα (79,68%), ενϊ τα άλλα ζςοδα ανζρχονται ςτο (85,58%) 

παρόλο που τα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ είναι ςε υψθλά επίπεδα (74,53%) ςε ςχζςθ με 
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το ζτοσ βάςθσ. Φα μερικά αποτελζςματα εμφανίηονται  με κζρδθ ςε αναλογία (62,36%)  ενϊ τα 

κακαρά αποτελζςματα χριςθσ εμφανίηονται με ηθμία που φκάνοντασ ςτο -2,20% κατά τθ 

χριςθ του 2006. 

 Χρήςη 2007 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Φο 2007 το νοςοκομείο ςυνεχίηει να ζχει  ιδιαίτερα αυξθμζνο το πάγιο 

ενεργθτικό του ςε αναλογία (101,06%) ξεπερνϊντασ  το ζτοσ βάςθσ κατά 1,06%. Ενϊ το 

κυκλοφοροφν ενεργθτικό ανζρχεται ςε αναλογία ςτο ιμιςυ περίπου  (54,14%) ςυγκριτικά με 

το ζτοσ βάςθσ. Φα ίδια κεφάλαια ξεπζραςαν κατά 23,27% το ζτοσ βάςθσ ςε αυτι τθν χριςθ, 

αυτό οφείλεται ςτισ ιδιαίτερα  αυξθμζνεσ επιχορθγιςεισ , που υπερβαίνουν και αυτζσ με τθν 

ςειρά το ζτοσ βάςθσ κατά 6,54%, κακϊσ επίςθσ και τα κετικά αποτελζςματα εισ νζον που 

ανζρχονται ςτο (24,47%).Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςυνεχίηουν να εμφανίηονται 

μειωμζνεσ ςε αναλογία (61,74%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ κακϊσ και οι προμθκευτζσ 

φκάνοντασ ςτο (62,42%). Φο ςυνολικό μζγεκοσ του νοςοκομείου (ενεργθτικό & πακθτικό) είναι 

εμφανϊσ μικρότερο  (69,18%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ. 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: ςτθ δεφτερθ χριςθ τθσ ανάλυςθσ μασ ζχουμε μια αφξθςθ 

ςτισ  πωλιςεισ του νοςοκομείου ςε αναλογία είναι  (96,07%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ. Φο 

μικτό αποτζλεςμα κινείται περίπου ςτα ίδια επίπεδα (79,36%) ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 

χριςθ, ενϊ τα άλλα ζςοδα ανζρχονται ςτο (87,13%) παρόλο που τα ζξοδα διοικθτικισ 

λειτουργίασ είναι ςε υψθλά επίπεδα (85,23%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ. Φα μερικά 

αποτελζςματα εμφανίηονται  με κζρδθ ςε αναλογία (68,85%)  κακϊσ και  τα κακαρά 

αποτελζςματα χριςθσ εμφανίηονται με  κζρδθ που αποτελοφν  το 59,26% ςυγκριτικά με το 

ζτοσ βάςθσ.  

 Χρήςη 2008 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Μαι ςε αυτι τθν χριςθ  το νοςοκομείο ςυνεχίηει να ζχει  ιδιαίτερα 

αυξθμζνο το πάγιο ενεργθτικό του ςε αναλογία (101,28%) ξεπερνϊντασ  το ζτοσ βάςθσ κατά 

1,28%. Ενϊ το κυκλοφοροφν ενεργθτικό ανζρχεται ςε αναλογία ςτο ιμιςυ περίπου  (71,60%) 

ςυγκριτικά με το ζτοσ βάςθσ. Υτθν παροφςα χριςθ τα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται μειωμζνα 

ςε ςχζςθ με τισ δφο προθγοφμενεσ χριςεισ τθσ ανάλυςισ μασ κακϊσ και με το ζτοσ βάςθσ 

κατά 57,46% παρόλο που οι επιχορθγιςεισ επενδφςεων είναι οριακά με  το ζτοσ βάςθσ ςε 

αναλογία 96,81%, κακϊσ επίςθσ και τα αποτελζςματα εισ νζον που ανζρχονται ςτο (57,12%). 
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Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  εμφανίηονται αυξθμζνεσ ςε αναλογία (89,66%) ςε ςχζςθ με 

τισ δφο προθγοφμενεσ χριςεισ και μειωμζνεσ με το ζτοσ βάςθσ. Ρι  προμθκευτζσ ανζρχεται 

ςτο  (90,70%) ποςοςτό που χαρακτθρίηεται υψθλό ςε ςχζςθ με τισ χριςεισ των δφο 

προθγοφμενων ετϊν. Φο ςυνολικό μζγεκοσ του νοςοκομείου (ενεργθτικό & πακθτικό) είναι 

εμφανϊσ μικρότερο  (69,18%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ. 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ:  αυτι τθ χρονιά οι πωλιςεισ του νοςοκομείου ξεπζραςαν το 

ζτοσ βάςθσ κατά 3,62%, παρουςιάηοντασ βζβαια μεγαλφτερο   μικτό αποτζλεςμα. Φα άλλα 

ζςοδα αυξικθκαν με τθν ςειρά τουσ ξεπερνϊντασ το ζτοσ βάςθσ κατά 2,81%  παρόλο που τα 

ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ είναι ςε υψθλά επίπεδα (97,29%) ποςοςτό οριακό  με το ζτοσ 

βάςθσ. Υυνζπεια αυτϊν των γεγονότων είναι τα μερικά αποτελζςματα εμφανίηονται  με κζρδθ 

ςε αναλογία (71,21%)  κακϊσ και  τα κακαρά αποτελζςματα χριςθσ εμφανίηονται με  κζρδθ 

που αποτελοφν  το 76,15% ςυγκριτικά με το ζτοσ βάςθσ.  

 Χρήςη 2010 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Φο 2010 ουςιαςτικά θ  πρϊτθ χρονιά μετά τθν οικονομικι κρίςθ που 

αντιμετωπίηει  θ χϊρα μασ και ζχουμε τα πρϊτα ςθμάδια που εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό 

του νοςοκομείου «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ». Φο πάγιο ενεργθτικό εμφανίηεται με  οριακι μείωςθ ςε 

αναλογία (1,97%) με το ζτοσ βάςθσ. Φο κυκλοφοροφν ενεργθτικό εμφανίηεται και αυτό με τθν 

ςειρά του μειωμζνο ςε ποςοςτό   (68,34%) ςυγκριτικά με το ζτοσ βάςθσ, αυτό οφείλεται ςτισ 

μειωμζνεσ απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ διάφοροι). ςον  

αφορά το πακθτικό ,τα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται  ιδιαίτερα αυξθμζνα (286,20%) ςε ςχζςθ 

με το ζτοσ βάςθσ  και αυτό οφείλεται ςτα αποκεματικά κεφάλαια (100,00%) όπου 

εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςε χριςθ (από τθν αρχι τθσ μελζτθσ μασ) και αφοροφν κζρδθ 

που δε διανεμικθκαν οφτε ζχουν προςαυξιςει το εταιρικό ι μετοχικό κεφάλαιο, αλλά 

παραμζνουν ςτθν οικονομικι μονάδα. Φα αποτελζςματα εισ νζον που και αυτά εμφανίηονται 

με τθν ςειρά τουσ  αυξθμζνα κατά 37,26% κακϊσ επίςθσ και οι επιχορθγιςεισ επενδφςεων που 

εμφανίηονται ςε αναλογία ίςθ με το ζτοσ βάςθσ (100%). Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  

εμφανίηονται μειωμζνεσ ςε αναλογία (42,40%) και αυτό οφείλεται  ςτισ μειωμζνεσ  

υποχρεϊςεισ προσ   προμθκευτζσ  που ανζρχονται  ςτο  (37,02%). 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Ρι πωλιςεισ εμφανίηονται μειωμζνεσ αυτιν τθν χριςθ 

(95,98%)  ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ, απόρροια αυτοφ είναι ότι και το      μικτό αποτζλεςμα να 

εμφανίηεται ςε ποςοςτό (91,76%). Φα μερικά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ εμφανίηονται 
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εμφανϊσ μειωμζνα και αποτελοφν το (90,21%), κακϊσ και  τα κακαρά αποτελζςματα χριςθσ 

που αποτελοφν το (86,83%)  τθσ βάςθσ μασ.  

 Χρήςη 2011 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ : Δεν υπιρξαν ςοβαρζσ μεταβολζσ ςε αυτιν τθν χριςθ ςε ςχζςθ με το 

2010 και με το ζτοσ βάςθσ ςτο ενεργθτικό του νοςοκομείου. Αναλυτικά το πάγιο ενεργθτικό 

μειϊκθκε ακόμθ παραπάνω (95,91%)οφειλόμενο κυρίωσ ςτισ μειϊςεισ των κτιρίων και 

τεχνικϊν ζργων κακϊσ και ςτον υπόλοιπο εξοπλιςμό μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό. Φο 

κυκλοφοροφν ενεργθτικό μετά από μία ςθμαντικι αφξθςθ των απαιτιςεων από πϊλθςθ 

αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ διάφοροι) ςε ςχζςθ με το 2010 εμφανίηεται μειωμζνο κατά 

31,63% αναφορικά με το ζτοσ βάςθσ. Φα  ίδια κεφάλαια εμφανίηονται  ιδιαίτερα αυξθμζνα 

(418,78%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ και με τθ χριςθ του 2010 και αυτό οφείλεται όπωσ και 

ςτο 2010 ςτα αποκεματικά κεφάλαια  (209,36%) , ςτα αποτελζςματα εισ νζον που και αυτά με 

τθν ςειρά τουσ εμφανίηονται  αυξθμζνα κατά 54,92% από το ζτοσ βάςθσ  κακϊσ επίςθσ και οι 

επιχορθγιςεισ επενδφςεων που εμφανίηονται ςε αναλογία ίςθ με το ζτοσ βάςθσ (100%). Ρι 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  εμφανίηονται μειωμζνεσ ςε αναλογία (28,72%) και αυτό 

οφείλεται  ςτισ μειωμζνεσ  υποχρεϊςεισ προσ   προμθκευτζσ  που ανζρχονται  ςτο  (28,17%). 

Γενικά, δφο χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ ςτθν χϊρα μασ το ςυνολικό μζγεκοσ του 

νοςοκομείου, εμφανίηεται με ςυρρίκνωςθ κακϊσ το ενεργθτικό και το  πακθτικό εμφανίηεται 

μειωμζνο κατά 23,46% ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ. 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Υυνεχίηει θ μείωςθ των πωλιςεων ςε ποςοςτό (90,73%) ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ, απόρροια αυτοφ είναι ότι και το μικτό αποτζλεςμα να εμφανίηεται 

μειωμζνο κατά 28,58%. Φα μερικά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ εμφανίηονται κατά το 

ιμιςυ περίπου  μειωμζνα και αποτελοφν το (55,80%), κακϊσ και  τα κακαρά αποτελζςματα 

χριςθσ που αποτελοφν το (41,14%)  τθσ βάςθσ μασ.  

 Χρήςη 2012 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Φο πάγιο ενεργθτικό και ςε αυτι τθν χριςθ ςυνεχίηει τθν φκίνουςα 

πορεία  φκάνοντασ ςτο (93,46%) οφειλόμενο κυρίωσ ςτισ ςυνεχόμενεσ  μειϊςεισ των κτιρίων 

και τεχνικϊν ζργων κακϊσ και ςτον υπόλοιπο εξοπλιςμό μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό. 

Φο κυκλοφοροφν ενεργθτικό εμφανίηεται ιδιαίτερα αυξθμζνο ςε αναλογία (124,27%) ςε ςχζςθ 

με το ζτοσ βάςθσ. Υε αυτι τθν αφξθςθ ςυντζλεςε θ  ςθμαντικι αφξθςθ των απαιτιςεων από 
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πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ διάφοροι) ςε αναλογία (128,12%) αναφορικά με το 

ζτοσ βάςθσ κακϊσ επίςθσ και οι μείωςθ των αποκεμάτων όπου εμφανίηονται ςε αναλογία 

(74,37%). Φα  ίδια κεφάλαια ςυνεχίηουν τθν αυξθτικι πορεία φκάνοντασ ςε αυτιν τθν χριςθ 

(586,74%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ  και αυτό οφείλεται ςτθν μεγάλθ αφξθςθ των  

αποκεματικϊν κεφαλαίων  (325,14%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ, ςτα αποτελζςματα εισ νζον 

που και αυτά  με τθν ςειρά τουσ εμφανίηονται  αυξθμζνα κατά 62,23% από το ζτοσ βάςθσ  

κακϊσ επίςθσ και οι επιχορθγιςεισ επενδφςεων που εμφανίηονται ςε αναλογία ίςθ με το ζτοσ 

βάςθσ (100%). Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  εμφανίηονται μειωμζνεσ ςε αναλογία 

(35,71%) και αυτό οφείλεται  ςτισ μειωμζνεσ  υποχρεϊςεισ προσ   προμθκευτζσ  που 

ανζρχονται  ςτο  (35,81%).  

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ:  Υυνεχίηει θ μείωςθ των πωλιςεων ςε ποςοςτό (83,76%) ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ, με αποτζλεςμα  και το μικτό αποτζλεςμα να εμφανίηεται μειωμζνο 

κατά 55,28%. Φα μερικά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ  ςυνεχίηουν και αυτά τθν φκίνουςα 

πορεία  και αποτελοφν το (33,26%), κακϊσ και  τα κακαρά αποτελζςματα χριςθσ που 

αποτελοφν  μόλισ το (17,01%)  τθσ βάςθσ μασ.  

 Χρήςη 2013 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ : Φθν πτωτικι του  τάςθ ςυνεχίηει και ςε αυτό το ζτοσ το  πάγιο 

ενεργθτικό  ςθμειϊνοντασ αναλογία  ςτο (92,63%) οφειλόμενο κυρίωσ ςτισ ςυνεχόμενεσ  

μειϊςεισ των κτιρίων και τεχνικϊν ζργων κακϊσ και ςτον υπόλοιπο εξοπλιςμό μθχανολογικό 

και λοιπό εξοπλιςμό. Εν αντικζςει με το κυκλοφοροφν ενεργθτικό εμφανίηεται  αυξθμζνο κατά 

(1,94%) από το ζτοσ βάςθσ. Υε αυτι τθν αφξθςθ ςυντζλεςε θ  ςθμαντικι αφξθςθ των 

απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ διάφοροι) ςε αναλογία (102,03%) 

αναφορικά με το ζτοσ βάςθσ. Φα  ίδια κεφάλαια ςυνεχίηουν τθν αυξθτικι πορεία και ςε αυτι 

τθν χριςθ  φκάνοντασ ςε  (619,90%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ  και αυτό οφείλεται ςτθν 

μεγάλθ αφξθςθ των  αποκεματικϊν κεφαλαίων  (326,79%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ, ςτα 

αποτελζςματα εισ νζον που και αυτά  με τθν ςειρά τουσ εμφανίηονται  αυξθμζνα κατά 49,14% 

από το ζτοσ βάςθσ  κακϊσ επίςθσ και οι επιχορθγιςεισ επενδφςεων που εμφανίηονται ςε 

αναλογία ίςθ με το ζτοσ βάςθσ (100%). Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  εμφανίηονται 

ςθμαντικά  μειωμζνεσ ςε αναλογία (16,05%) και αυτό οφείλεται  ςτισ μειωμζνεσ  υποχρεϊςεισ 

προσ   προμθκευτζσ  που ανζρχονται  ςτο  (15,73%).  
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Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ:  Υε αυτι τθν χριςθ το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» αφξθςε τισ πωλιςεισ 

του ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ χριςεισ, φκάνοντασ οριακά ςτο (98,15) με το ζτοσ βάςθσ. 

Ωςτόςο το μικτό αποτζλεςμα ςυνεχίηει να εμφανίηεται μειωμζνο ςε αναλογία (44,39%). Φα 

μερικά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ  για πρϊτθ φορά ςτθν παροφςα μελζτθ μασ που 

εμφανίηονται με ηθμίεσ (-32,64%), όπωσ  και  τα κακαρά αποτελζςματα χριςθσ που κλείνουν 

το ζτοσ με ηθμίεσ φψουσ  (-30,57%) .  

 Χρήςη 2014 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ : Φο τελευταίο ζτοσ τθσ ανάλυςισ μασ και διανφοντασ το πζμπτο ςε ςειρά 

ζτοσ μετά τθν οικονομικι κρίςθ διαπιςτϊνουμε ότι το πάγιο ενεργθτικό του νοςοκομείου 

ςυνεχίηει να μειϊνεται ςτακερά και ςε αυτό το ζτοσ φκάνοντασ ςτο (91,73%) ςε ςφγκριςθ με 

το ζτοσ βάςθσ, το νοςοκομείο επιλζγοντασ να μειϊςει το κόςτοσ των επενδφςεων ςε πάγια 

καλφπτει άλλεσ ανάγκεσ όπωσ θ ανταπόκριςθ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τουσ προμθκευτζσ, 

διατθρϊντασ τθν πιςτολθπτικι του ικανότθτα, προκειμζνου να υπάρχουν αναλϊςιμα και άλλα 

υλικά τεχνικισ φφςεωσ που ςυντελοφν ςτθν ςωςτι λειτουργία του. Φο κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό εμφανίηεται  αυξθμζνο κατά (37,01%) από το ζτοσ βάςθσ. Υε αυτι τθν αφξθςθ 

ςυντζλεςε θ  ςθμαντικι αφξθςθ των απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν - 

χρεϊςτεσ διάφοροι, που δεν είναι άλλοι από  τα αςφαλιςτικά ταμεία, φκάνοντασ  ςε αναλογία 

ςτο (141,17%) αναφορικά με το ζτοσ βάςθσ. Φα  ίδια κεφάλαια ςυνεχίηουν τθν αυξθτικι 

πορεία με ζντονθ τάςθ  και ςε αυτι τθν χριςθ  φκάνοντασ ςε  (820,33%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

βάςθσ  και αυτό οφείλεται ςτθν μεγάλθ αφξθςθ των  αποκεματικϊν κεφαλαίων  (451,35%) ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ, ςτα αποτελζςματα εισ νζον που και αυτά  με τθν ςειρά τουσ 

εμφανίηονται  αυξθμζνα ςε αναλογία 149,45% ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ  κακϊσ επίςθσ και οι 

επιχορθγιςεισ επενδφςεων που εμφανίηονται ςε αναλογία ίςθ με το ζτοσ βάςθσ (100%). Ρι 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςυνεχίηουν να  εμφανίηονται ςθμαντικά  μειωμζνεσ ςε 

αναλογία (16,96%) και αυτό οφείλεται  ςτισ μειωμζνεσ  υποχρεϊςεισ προσ   προμθκευτζσ  που 

ανζρχονται  ςτο  (16,88%).  

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Φθν τελευταία χρονιά τθσ ανάλυςισ μασ το  «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» μείωςε 

τισ πωλιςεισ του ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ του 2013, φκάνοντασ  ςτο (81,78) με το ζτοσ 

βάςθσ. Φο μικτό αποτζλεςμα εμφανίηεται μειωμζνο κατά  39,32% με το ζτοσ βάςθσ. Φα μερικά 

αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ εμφανίηονται με μία μικρι αφξθςθ μόλισ το 4,94% των κερδϊν του. Μαι 

τζλοσ τα κακαρά αποτελζςματα χριςθσ που κλείνουν το ζτοσ μόλισ  με (0,64%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

βάςθσ.  
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3.7.2 Ανάλυςη καταςτάςεων τάςεωσ «ΙΑΩ Α.Ε.» 

Ξε τθν ανάλυςθ των καταςτάςεων τάςεωσ κα διαπιςτϊςουμε εάν είναι ευνοϊκζσ ι όχι οι 

τάςεισ, που εμφανίηουν τα οικονομικά ςτοιχεία των  καταςτάςεων ιςολογιςμοφ και των 

αποτελεςμάτων χριςθσ τθσ Ιαςϊ. 

Πίνακασ 3.7.3 Ανάλυςθ  Σάςθσ των Ιςολογιςμϊν 2006-2014 τθσ «ΙΑΩ» 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΘ « ΙΑΩ Α.Ε.» 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ % % % 

ΕΣΟ 
ΒΑΘ 

(%) % % % % % 

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 85,80 88,27 96,32 100,00 80,73 83,19 72,16 72,60 73,26 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 0,00 66,01 91,41 100,00 106,23 105,84 104,45 106,54 106,36 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 0,00 77,43 89,89 100,00 102,31 122,55 125,68 126,90 131,30 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 0,00 79,92 90,13 100,00 112,37 126,54 138,60 149,99 160,32 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 0,00 76,92 87,38 100,00 113,47 127,62 140,66 151,10 161,79 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 0,00 83,46 93,15 100,00 111,35 125,47 135,92 147,75 157,19 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 0,00 76,18 89,19 100,00 110,65 125,72 143,86 161,43 177,25 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 94,17 496,02 93,57 100,00 32,78 688,23 685,77 124,46 195,63 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 66,87 71,70 94,52 100,00 97,33 102,51 93,86 91,57 81,11 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 75,51 78,02 95,56 100,00 102,74 104,68 89,81 87,34 80,34 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ                   

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 89,34 78,55 110,88 100,00 70,67 60,66 45,25 45,91 47,92 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 43,97 78,55 110,88 100,00 70,67 60,66 45,25 45,91 47,92 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 0,00 102,89 92,16 100,00 114,01 88,76 132,94 93,85 142,85 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 19,13 102,98 91,59 100,00 59,17 63,24 134,87 76,90 99,29 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 51,33 111,81 98,11 100,00 97,42 93,86 95,41 63,41 47,47 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 1478,13 42,36 67,45 100,00 1.580,84 687,80 329,83 712,53 1.844,64 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 95,31 194,24 95,79 100,00 89,43 63,07 67,89 162,19 18,77 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 80,73 119,32 94,38 100,00 105,60 81,35 112,84 103,77 110,30 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 76,07 82,47 95,43 100,00 103,05 102,16 92,29 89,11 83,57 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ                   

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 288,33 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 96,66 97,77 98,63 100,00 112,16 115,48 98,60 95,91 93,99 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 60,72 74,99 92,11 100,00 103,46 113,43 100,96 90,76 74,61 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 111,77 90,77 96,74 100,00 107,68 112,67 99,55 94,83 88,61 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 14,74 73,27 97,34 100,00 95,91 68,16 85,75 85,82 13,54 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 29,70 40,80 51,11 100,00 91,42 50,71 38,91 48,21 49,94 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 16,29 69,92 92,57 100,00 95,45 66,36 80,92 81,94 17,30 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 50,91 45,39 100,00 100,00 191,64 654,55 241,88 160,94 1.219,70 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 72,35 73,04 101,57 100,00 94,72 70,63 70,92 77,14 81,39 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 55,62 89,96 90,37 100,00 73,37 33,08 47,14 54,43 19,13 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 62,13 75,78 96,69 100,00 100,82 145,08 87,43 80,66 231,05 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 76,07 82,47 95,43 100,00 103,05 102,16 92,29 89,11 83,57 
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Πίνακασ 3.7.4 Ανάλυςθ  Σάςθσ των Αποτελεςμάτων Χριςθσ  2006-2014 τθσ «ΙΑΩ» 

ΣΑΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 
«ΙΑΩ» 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ % % % 
ΕΣΟ 

ΒΑΘ(%) % % % % % 

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 83,53 95,09 102,65 100,00 81,99 64,78 63,55 53,13 59,11 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 0,00 86,60 95,68 100,00 95,46 76,06 71,67 65,38 66,32 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 95,54 113,63 117,88 100,00 52,55 40,16 45,84 26,35 43,36 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 0,00 39,23 81,42 100,00 101,10 98,66 62,47 48,87 71,01 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 0,00 121,52 269,86 100,00 75,53 149,74 322,42 192,70 194,88 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 287,17 53,52 61,79 100,00 64,62 52,65 53,55 56,99 56,05 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 105,36 122,46 124,42 100,00 56,43 40,76 29,52 8,35 34,81 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 0,00 75,08 80,39 100,00 109,85 111,63 107,53 93,75 92,54 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ 
ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 0,00 75,08 80,39 100,00 109,85 111,63 107,53 93,75 92,54 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 108,11 122,46 124,42 100,00 56,43 40,76 -12,85 -9,80 -20,21 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 90,46 
-

112,89 86,45 100,00 68,72 25,53 6,37 17,02 16,89 

EBITDA 63,03 115,09 123,92 100,00 64,16 58,23 56,56 31,05 50,80 

 

 Χρήςη 2006 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Πεκινϊντασ από τθν αρχι τθσ ανάλυςισ μασ κα παρατθριςουμε ότι το 

πάγιο ενεργθτικό τθσ εταιρίασ αναλογοφςε μόλισ το (75,51%) των πάγιων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων που είχε ςτθν διάκεςθ τθσ θ εταιρία το 2009 δθλαδι ςτο ζτοσ βάςθσ μασ. Αντικζτωσ 

το κυκλοφοροφν ενεργθτικό ιταν ςε υψθλότερα επίπεδα (80,73%), με απόκλιςθ από το 2009 

κατά 19,27%. Υτο πακθτικό τθσ, ειδικότερα τα ίδια κεφάλαια παρουςιάηονται ιδιαίτερα 

αυξθμζνα αφοφ αποτελοφν το (111,77%) ςε ςχζςθ με το 2009 και αυτό είναι λογικό αφοφ τα 

αδιανζμθτα κζρδθ παρουςιάηονται μειωμζνα και αποτελοφν το (60,72%)με το ζτοσ βάςθσ. Ρι 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ είναι αρκετά μειωμζνεσ ςε αυτι τθν χριςθ ςε αναλογία το 

(16,29%)  κακϊσ επίςθσ και οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ που αναλογοφν ςτο (62,13%) 

ςχετικά με το ζτοσ βάςθσ, ςυμπεραίνοντασ ότι θ εταιρία διατθρεί τθν πιςτολθπτικι τθσ 

ικανότθτα ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ. το ςυνολικό μζγεκοσ τθσ εταιρίασ (ενεργθτικό και 

πακθτικό) είναι εμφανϊσ μικρότερο ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ.   

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Φο 2006 θ πρϊτθ χρονιά ανάλυςισ μασ, οι πωλιςεισ τθσ 

εταιρίασ είναι κατά 16,47% μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ, αντικζτωσ το μικτό 

κζρδοσ ιταν ςε υψθλότερα επίπεδα  του (95,54%) και δεν υπιρχε τόςο μεγάλθ απόκλιςθ από 

το 2009. Φα ΜΣΦΦΑ (EBITDA) παρατθροφμε ότι είναι και αυτά μειωμζνα κατά 36,97% από το 
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ζτοσ βάςθσ εν αντικζςει με τα κζρδθ προ φόρου ειςοδιματοσ που εμφανίηονται αυξθμζνα 

κατά 8,11% από το ζτοσ βάςθσ. 

 Χρήςη 2007 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ : το 2007 υπιρξε μία μικρι ανάπτυξθ τθσ «ΙΑΥΩ» κακϊσ αυξικθκε το 

πάγιο ενεργθτικό τθσ φκάνοντασ το (78,02%) όπωσ επίςθσ  και το κυκλοφοροφν ενεργθτικό, το 

οποίο ξεπζραςε κατά 19,32% το ζτοσ βάςθσ. Αυτό οφείλεται ςτθν τάςθ τθσ εταιρίασ το 2007 να 

διατθρεί κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ςτο ενεργθτικό τθσ από τθν άλλθ όμωσ όπου από το 2009 

(και μετά) εμφανίηονται τα πρϊτα ςθμάδια μειωμζνθσ ρευςτότθτασ. Φα ίδια κεφάλαια 

εμφανίηονται μειωμζνα (90,77%) ςχετικά με το ζτοσ βάςθσ και από τθν προθγοφμενθ χριςθ 

και αυτό οφείλεται ςτθν μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

αυξικθκαν ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ χριςθ φκάνοντασ ςτο (69,92%) κακϊσ επίςθσ και 

οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φκάνοντασ το (75,78%). 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Υε αυτι τθν χριςθ οι πωλιςεισ τθσ εταιρίασ αυξικθκαν ςε 

ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ φκάνοντασ το (95,09%) και δεν υπάρχει τόςο μεγάλθ 

απόκλιςθ από το 2009. Φο μικτό κζρδοσ είναι αυξθμζνο κατά 13,63% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

βάςθσ ενϊ τα λοιπά λειτουργικά  ζςοδα αποτελοφν μόλισ το (39,23%) ςε αντίκεςθ με τισ 

χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ όπου είναι αυξθμζνεσ κατά 21,52% από το ζτοσ βάςθσ. Φα 

ΜΣΦΦΑ (EBITDA) παρατθροφμε ότι είναι και αυτά αυξθμζνα  κατά 15,09% από το ζτοσ βάςθσ. 

Φζλοσ  τα κζρδθ προ φόρου ειςοδιματοσ  εμφανίηονται και αυτά  αυξθμζνα κατά 22,46% από 

το ζτοσ βάςθσ. 

 Χρήςη 2008 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Υτθν χριςθ αυτι παρατθροφμε ότι το πάγιο ενεργθτικό αυξικθκε 

ςυγκριτικά με τισ δφο προθγοφμενεσ χριςεισ φκάνοντασ ςτο (95,56%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

βάςθσ, εν αντικζςει με το  κυκλοφοροφν ενεργθτικό το οποίο μειϊκθκε φκάνοντασ ςτο 

(94,38%) του ζτουσ βάςθσ. Φα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται οριακά μειωμζνα (96,74%) ςχετικά 

με το ζτοσ βάςθσ και αυξθμζνα ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ χριςθ ςε αυτό ςυντελεί θ 

αφξθςθ των ςυςςωρευμζνων κερδϊν και  ςτθν μικρι αφξθςθ  του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ρι 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αυξικθκαν ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ χριςθ φκάνοντασ 

ςτο (92,57%) κακϊσ επίςθσ και οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φκάνοντασ το (96,69%), 
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ςυμπεραίνοντασ ότι θ εταιρία μεγεκφνεται χρόνο με το χρόνο με αποτζλεςμα να αυξάνονται οι 

υποχρεϊςεισ τθσ και να χρειάηονται κεφάλαια.  

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Για τρίτθ ςυνεχόμενθ χριςθ οι πωλιςεισ τθσ εταιρίασ 

ςυνεχίηουν να αυξάνονται φκάνοντασ ςτο (102,65%) με υπζρβαςθ  από το 2009 κατά 2,65%. 

Φο μικτό κζρδοσ είναι και αυτό με τθν ςειρά του  αυξθμζνο κατά 17,88% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

βάςθσ .Φζλοσ τα ΜΣΦΦΑ (EBITDA) παρατθροφμε ότι είναι και αυτά αυξθμζνα  κατά 23,92% από 

το ζτοσ βάςθσ.  

 Χρήςη 2010 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Υτθν πρϊτθ χριςθ (2010) μετά τθν οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα  θ 

«ΙΑΥΩ» εν αντικζςει με το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» το πάγιο ενεργθτικό ςυνεχίηει τθν αφξουςα πορεία  

φκάνοντασ  ςτο (102,74%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ κακϊσ επίςθσ και  το  κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό  το οποίο αυξικθκε  φκάνοντασ ςτο (105,60%) του ζτουσ βάςθσ. Φα ίδια κεφάλαια 

εμφανίηονται αυξθμζνα υπερβαίνοντασ το ζτοσ βάςθσ κατά (7,68%) αφοφ και τα αδιανζμθτα 

κζρδθ αυξικθκαν φκάνοντασ ςτο (103,46%), το μετοχικό κεφάλαιο επίςθσ αυξικθκε 

φκάνοντασ ίςο με το ζτοσ βάςθσ (100,00%) κακϊσ και τα αποκεματικά κεφάλαια αυξικθκαν 

υπερβαίνοντασ το ζτοσ βάςθσ κατά 12,16%. Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςυνεχίηουν τθν 

αυξθτικι τουσ τάςθ ςυγκριτικά με τισ χριςεισ προ κρίςθσ  φκάνοντασ ςτο (95,45%) κακϊσ 

επίςθσ και οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φκάνοντασ το (100,82%) , οι οφειλζσ ςε τράπεηεσ 

παρουςιάηουν και αυτζσ με τθν ςειρά τουσ αυξθτικι τάςθ, υπερβαίνοντασ το ζτοσ βάςθσ κατά 

91,64%. 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Υτο πρϊτο ζτοσ μετά τθν κρίςθ χρζουσ  οι πωλιςεισ και θ 

«ΙΑΥΩ» όπωσ και ςτο «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ»  είναι μειωμζνεσ φκάνοντασ ςε αναλογία ςτο (81,99%) 

του ζτουσ βάςθσ και ςυγκριτικά μικρότερεσ από το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» αυτό οφείλεται ςτθν 

μείωςθ ειςοδιματοσ των αςκενϊν (καταναλωτϊν). Φο μικτό κζρδοσ είναι και αυτό με τθν 

ςειρά του  μειωμζνο κατά  το ιμιςυ περίπου ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ το 

(52,55%) .Φζλοσ τα ΜΣΦΦΑ (EBITDA) παρατθροφμε ότι ςυγκριτικά με τισ προ κρίςθσ, χριςεισ  

είναι και αυτά μειωμζνα  κακϊσ επίςθσ και από το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ ςτο (64,16%).  

 Χρήςη 2011 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Υτθν χριςθ του 2011 το πάγιο ενεργθτικό ςυνεχίηει τθν αφξουςα πορεία  

φκάνοντασ  ςτο (104,68%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ εν αντικζςει με το  κυκλοφοροφν 
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ενεργθτικό  το οποίο μειϊκθκε   φκάνοντασ ςτο (81,35%) του ζτουσ βάςθσ. Φα ίδια κεφάλαια 

εμφανίηονται αυξθμζνα υπερβαίνοντασ το ζτοσ βάςθσ κατά (12,67%), τα αδιανζμθτα κζρδθ 

αυξικθκαν φκάνοντασ ςτο (113,43%), το μετοχικό παραμζνει ςτακερό και ίςο με το ζτοσ 

βάςθσ (100,00%) κακϊσ και τα αποκεματικά κεφάλαια αυξικθκαν φκάνοντασ ςτο (115,48%0 

υπερβαίνοντασ το ζτοσ βάςθσ κατά 15,48%. Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ μειϊκθκαν 

φκάνοντασ ςτο (66,36%) εν αντικζςει με τισ  βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  που ςυνεχίηουν 

τθν αυξθτικι τάςθ τουσ φκάνοντασ το (145,08%) κακϊσ και οι οφειλζσ ςε τράπεηεσ που 

ανζρχεται ςε 654,55%. Σροφανϊσ θ εταιρία ςε αυτι τθν χριςθ επζλεξε τον βραχυπρόκεςμο 

δανειςμό. μωσ θ αφξθςθ του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ 

του κεφαλαίου κίνθςθσ και τθσ  ρευςτότθτασ ( εμφανίηεται μειωμζνο το κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό).  

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Ρι πωλιςεισ ςυνεχίηουν τθν φκίνουςα τάςθ και αυτι τθν 

χρονιά  ςτο «ΙΑΥΩ» ,είναι φανερό ότι θ εταιρία επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν κρίςθ, 

ςε βακμό που οι πωλιςεισ να αποτελοφν ςυνάρτθςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ. 

Αναλυτικά οι πωλιςεισ αποτελοφν το (64,78%)  ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ. Φο μικτό 

κζρδοσ είναι και αυτό με τθν ςειρά του  μειωμζνο ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ το 

(40,16%) κακϊσ και τα λοιπά λειτουργικά ζςοδα που φκάνουν ςτο (52,65%), τα ΜΣΦΦΑ 

(EBITDA) παρατθροφμε ότι είναι και αυτά μειωμζνα ςε αναλογία (58,23%) από το ζτοσ βάςθσ. 

 Χρήςη 2012 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Υτθν χριςθ του 2012 το πάγιο ενεργθτικό για πρϊτθ φορά μετά κρίςθσ, 

εμφανίηεται μειωμζνο φκάνοντασ  ςτο (89,81%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ εν αντικζςει με το  

κυκλοφοροφν ενεργθτικό  το οποίο αυξικθκε   φκάνοντασ ςτο (112,84%) του ζτουσ βάςθσ. Φα 

ίδια κεφάλαια εμφανίηονται  οριακά με το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ ςτο (99,55%), τα αδιανζμθτα 

κζρδθ μειϊκθκαν ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ  φκάνοντασ ςτο (100,96%), το 

μετοχικό παραμζνει ςτακερό και ίςο με το ζτοσ βάςθσ (100,00%) , τα αποκεματικά κεφάλαια 

μειϊκθκαν ςυγκριτικά  με τθν προθγοφμενθ χριςθ φκάνοντασ ςτο (98,60%), αυτόσ δθλαδι θ 

μείωςθ των αποκεματικϊν κεφαλαίων  κεωρείται ζνασ λόγοσ που υπάρχει αφξθςθ του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αυξικθκαν ςυγκριτικά με τθν 

προθγοφμενθ χριςθ φκάνοντασ ςτο (80,92%) εν αντικζςει με τισ  βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ  που μειϊκθκαν φκάνοντασ το (87,43%) και κατά ςυνζπεια μειϊκθκαν (ςε 

ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ) και οι οφειλζσ ςε τράπεηεσ φκάνοντασ ςτο 241,88%.  
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Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Θ μείωςθ των πωλιςεων ςυνεχίηονται και αυτι τθν χρονιά 

για τθν «ΙΑΥΩ». Αποτελϊντασ το (63,55%)  ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ μασ. Φο μικτό κζρδοσ 

είναι και αυτό με τθν ςειρά του  μειωμζνο ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ το (45,84%) 

κακϊσ και τα λοιπά λειτουργικά ζςοδα που φκάνουν ςτο (53,55%), τα ΜΣΦΦΑ (EBITDA) 

παρατθροφμε ότι είναι και αυτά μειωμζνα ςε αναλογία (56,56%) από το ζτοσ βάςθσ και αυτό 

είναι λογικό αφοφ υπάρχει διόγκωςθ των  χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν φκάνοντασ ςτο 

(322,42%) από το ζτοσ βάςθσ. 

 Χρήςη 2013 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ :Υτθν χριςθ του 2013 το πάγιο ενεργθτικό ςυνεχίηει τθν φκίνουςα τάςθ 

μετά κρίςθσ, φκάνοντασ  ςτο (87,34%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ εν αντικζςει με το  

κυκλοφοροφν ενεργθτικό  το οποίο παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά3,77% από το ζτοσ βάςθσ. Φα 

ίδια κεφάλαια εμφανίηονται  μειωμζνα  με το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ ςτο (94,83%), τα 

αδιανζμθτα κζρδθ μειϊκθκαν ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ  φκάνοντασ ςτο 

(90,76%), το μετοχικό παραμζνει ςτακερό και ίςο με το ζτοσ βάςθσ (100,00%) , τα 

αποκεματικά κεφάλαια  ςυνεχίηουν και αυτά τθν πτωτικι τάςθ  φκάνοντασ ςτο (95,91%). Ρι 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αυξικθκαν ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ χριςθ κατά 1,94% 

εν αντικζςει με τισ  βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  που μειϊκθκαν φκάνοντασ  ςε αναλογία 

το (80,66%) του ζτουσ βάςθσ κακϊσ και οι οφειλζσ ςε τράπεηεσ φκάνοντασ ςε 160,94% 

ςυγκριτικά με τισ δφο προθγοφμενεσ χριςεισ. 

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ: Θ μείωςθ των πωλιςεων ςυνεχίηονται και αυτι τθν χρονιά 

για τθν «ΙΑΥΩ». Αποτελϊντασ το ιμιςυ περίπου  (53,13%) του ζτουσ βάςθσ. Φο μικτό κζρδοσ 

είναι και αυτό με τθν ςειρά του αρκετά  μειωμζνο ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ φκάνοντασ το 

(26,35%) κακϊσ και τα λοιπά λειτουργικά ζςοδα που φκάνουν ςτο (56,99%), τα ΜΣΦΦΑ 

(EBITDA) παρατθροφμε ότι είναι και αυτά αρκετά μειωμζνα ςε αναλογία (31,05%) ενϊ οι 

χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ μπορεί να μειϊκθκαν ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ 

κατά 129,72%  αλλά παραμζνουν αρκετά αυξθμζνεσ φκάνοντασ ςτο (192,70%) ςχεδόν το 

διπλάςιο  από το ζτοσ βάςθσ.   

 Χρήςη 2014 

Ιςολογιςμόσ τάςεωσ : Υτο τελευταίο ζτοσ τθσ ανάλυςισ μασ και πζμπτο ςε ςειρά μετά τθν 

οικονομικι κρίςθ  τα αποτελζςματα τθσ  «ΙΑΥΩ» δεν είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά. Φο πάγιο 
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ενεργθτικό ςυνεχίηει τθν φκίνουςα τάςθ μετά κρίςθσ, φκάνοντασ  ςτο (80,34%) ςε ςχζςθ με το 

ζτοσ βάςθσ εν αντικζςει με το  κυκλοφοροφν ενεργθτικό  το οποίο παρουςιάηεται ιδιαίτερα  

αυξθμζνο  ςε αναλογία (110,30%) ςχετικά με το ζτοσ βάςθσ κακϊσ επίςθσ ιδιαίτερα αυξθμζνεσ 

είναι οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φκάνοντασ ςε αναλογία (231,05%) γεγονόσ που 

αποδεικνφει ότι θ εταιρία προτίμθςε και ςε αυτι τθν χριςθ τον βραχυπρόκεςμο δανειςμό 

από τον μακροπρόκεςμο ο οποίοσ ανζρχεται μόλισ ςτα (17,30%) ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ. 

μωσ οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ είναι μεγαλφτερεσ από τθ ρευςτότθτα που διακζτει θ 

εταιρία δθλαδι το κυκλοφοροφν ενεργθτικό, γεγονόσ που το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ είναι 

αρνθτικό δθλαδι τα ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία (κυκλοφοροφν ενεργθτικό) δεν μποροφν να 

καλφψουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ. Επομζνωσ θ «ΙΑΥΩ» δεν ζχει τθν 

ικανότθτα να πλθρϊνει χωρίσ προβλιματα. Ιδιαίτερα αυξθμζνεσ είναι και οι δόςεισ των  

τραπεηικϊν δανείων που ανζρχονται ςε αυτι τθν χριςθ ςε 1.219,70% υπερβαίνοντασ το ζτοσ 

βάςθσ κατά 1.119,70% και αυτόσ είναι ο κφριοσ λόγοσ για τθν αυξθμζνθ εμφάνιςθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων.  Φα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται  μειωμζνα  με το ζτοσ βάςθσ 

φκάνοντασ ςτο (88,61%), τα αδιανζμθτα κζρδθ μειϊκθκαν  και αυτά με τθν ςειρά τουσ   

φκάνοντασ ςτο (74,61%), το μετοχικό παραμζνει ςτακερό και ίςο με το ζτοσ βάςθσ (100,00%) , 

τα αποκεματικά κεφάλαια  ςυνεχίηουν και αυτά τθν πτωτικι τάςθ  φκάνοντασ ςτο (93,99%) ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ.  

Αποτελζςματα χριςεωσ τάςεωσ:  Φθν τελευταία χρονιά τθσ ανάλυςισ μασ μποροφμε να ποφμε 

ότι ςτακεροποίθςε κάπωσ τισ πωλιςεισ τθσ φκάνοντασ ςτο  (59,11%) του ζτουσ βάςθσ. Φο 

μικτό κζρδοσ είναι και αυτό με τθν ςειρά του αρκετά  μειωμζνο ςε ςχζςθ με το ζτοσ βάςθσ 

φκάνοντασ το (43,36%) κακϊσ και τα λοιπά λειτουργικά ζςοδα που φκάνουν ςτο (56,05%), τα 

ΜΣΦΦΑ (EBITDA) παρατθροφμε ότι είναι και αυτά  μειωμζνα ςε αναλογία (50,80%) ςε ςχζςθ με 

το ζτοσ βάςθσ ενϊ οι χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ παραμζνουν αρκετά αυξθμζνεσ φκάνοντασ 

ςτο (194,88%) ςχεδόν το διπλάςιο  από το ζτοσ βάςθσ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

4.1 Ειςαγωγικζσ Παρατθριςεισ 

 

Ρι αρικμοδείκτεσ είναι ςτοιχεία και μζτρα που μασ επιτρζπουν τθν εκτίμθςθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ κερδοφορίασ ενόσ 

τμιματοσ  μόνο ι μερικϊν από τουσ τομείσ  μιασ οικονομικισ μονάδασ ι ολόκλθρθσ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ ι και γενικότερα του τομζα ςτον οποίο ανικει θ μονάδα αυτι. Μάκε 

τομζασ τθσ οικονομίασ ζχει ιδιαιτερότθτεσ ςε ότι αφορά διάφορα χρθματοοικονομικά μεγζκθ, 

ζτςι κάκε αναλυτισ προτιμά να ςυγκρίνει τθν οικονομικι μονάδα με κάποια άλλθ του ίδιου 

τομζα ι με τισ υπόλοιπεσ του ίδιου τομζα. Εκτόσ αυτοφ για κάκε αρικμοδείκτθ δεν υπάρχει 

μία απόλυτθ τιμι με βάςθ τθν οποία να αξιολογείται θ οικονομικι μονάδα αλλά αποτελεί 

ςχετικό μζγεκοσ ςυγκρινόμενο πάντα με το αντίςτοιχο προθγοφμενων χρονικϊν περιόδων. Ξε 

τουσ αρικμοδείκτεσ προςδιορίηεται: α) θ ςχζςθ μεταξφ των επιχειρθματικϊν μεγεκϊν, 

β)διευκολφνεται θ επιχειρθματικι δράςθ γ) το φψοσ τθσ απόδοςθσ των διαφόρων 

δραςτθριοτιτων τθσ κακϊσ επίςθσ και θ δ) επεξιγθςθ των αποτελεςμάτων  που προκφπτουν 

απ’ αυτι, δθλαδι  ςε τυχόν αδυναμίεσ που αποκαλφπτονται βοθκοφν τθν διοίκθςθ να λάβει 

ζγκαιρα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. 

Υτθν παροφςα μελζτθ μασ κα μελετιςουμε και κα ςυγκρίνουμε  τθν πορεία του δθμόςιου 

τομζα υγείασ μζςω του νοςοκομείου «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ» κακϊσ επίςθσ και του 

ιδιωτικοφ τομζα υγείασ μζςω τθσ κλινικισ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» τρία ζτθ (2006-2009) πριν τθν 

οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα και ζξι  ζτθ (2009 ζωσ και το 2014) προκειμζνου να εξάγουμε 

ςυμπεράςματα για τθν επίδραςθ τθσ κρίςθσ ςτουσ δφο αυτοφσ τομείσ. 

Θ ςφγκριςθ κα πραγματοποιθκεί από τον υπολογιςμό των κυριότερων αρικμοδεικτϊν και τθν 

αποτφπωςθ τουσ ςε γραφιματα. Ειδικότερα κα αναλφεται για το κάκε αρικμοδείκτθ θ τιμι 

που ςθμείωςε το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» ςυγκριτικά με τθν τιμι που ςθμείωςε θ «ΙΑΥΩ» ανά χριςθ 

ςτο διάςτθμα 2006 -2014.Ειδικι μνεία κα γίνεται ςτθν τιμι κάκε αρικμοδείκτθ που 

ςθμείωςαν και οι δφο τομείσ υγείασ (δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ) ςτο διάςτθμα 2006-2008 αλλά 

και ςτο διάςτθμα 2009-2014 δθλαδι πριν και μετά  τθν οικονομικι κρίςθ του 2009 που ζπλθξε 

τθν Ελλάδα. 
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Αν και υπάρχει πλθκϊρα εναλλακτικϊν αρικμοδεικτϊν, ςτθν παροφςα μελζτθ για τθν  

χρθματοοικονομικι ανάλυςι των λογιςτικϊν καταςτάςεων των οικονομικϊν μονάδων υγείασ 

κα  χρθςιμοποιιςουμε: 

 Αριθμοδείκτεσ ρευςτότητασ (Liquidity ratios) 

 Αριθμοδείκτεσ δραςτηριότητασ (Activity ratios) 

 Αριθμοδείκτεσ ανάλυςησ κεφαλαίου κίνηςησ 

 Αριθμοδείκτεσ αποδοτικότητασ (Profitability ratios) 

 Αριθμοδείκτεσ διαρθρώςεωσ κεφαλαίων (Financial structure and viability ratios) 

Ζπειτα από αυτι τθν ανάλυςθ κα προςπακιςουμε να βγάλουμε χριςιμα  ςυμπεράςματα και 

για τουσ δφο τομείσ για να δοφμε πωσ ςυμπεριφζρκθκαν και ανταποκρίκθκαν ςτθν κρίςθ 

χρζουσ θ οποία όπωσ κα δοφμε δεν άφθςε ανεπθρζαςτουσ και τουσ δφο τομείσ τθσ υγείασ. 

 

4.2 Αριθμοδείκτεσ ρευςτότητασ (Liquidity ratios) 

Ρι αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ μασ δίνουν τθν πλθροφορία κατά πόςο μία οικονομικι μονάδα 

είναι αποτελεςματικι ςτθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων ι όχι για τθν 

αντιμετϊπιςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ. Ξζςω αυτϊν των δεικτϊν επιχειρείτε 

θ ανάλυςθ του βραχυπρόκεςμου κινδφνου επιβίωςθσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Υθμαντικό 

είναι, θ κάκε οικονομικι μονάδα να μπορεί να εξοφλεί τουσ βραχυπρόκεςμουσ πιςτωτζσ τθσ , 

τουσ προμθκευτζσ τθσ κακϊσ επίςθσ και τουσ τρζχοντεσ λογαριαςμοφσ τθσ όπωσ τουσ μιςκοφσ, 

τουσ τόκουσ (τα μερίςματα που αφοροφν μόνο τθν ΙΑΥΩ) και γενικότερα να διατθρεί τθν 

πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα. 

ςο υψθλότερθ είναι θ τιμι των δεικτϊν ρευςτότθτασ, τόςο μεγαλφτερο είναι το περικϊριο 

αςφαλείασ που ζχει θ οικονομικι μονάδα για να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

τθσ. Είναι αρκετά ςθμαντικό μία  οικονομικι μονάδα να ζχει τθν δυνατότθτα να μετατρζψει τα 

κυκλοφοριακά ςτοιχεία ςε μετρθτά και για αυτό άλλωςτε το λόγο χρθςιμοποιοφμε τουσ 

αρικμοδείκτεσ που μασ κακορίηουν εάν θ οικονομικι μονάδα είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει τισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ ςε περιόδουσ ζντονων οικονομικϊν δυςκολιϊν.    
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4.2.1 Δείκτησ γενικήσ ρευςτότητασ (Current ratio) 

O δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ μετράει τθν ςχζςθ μεταξφ του ςυνολικοφ κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ με των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων δθλαδι κατά πόςο τα ςτοιχεία του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ καλφπτουν τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ. Ρ βακμόσ του δείκτθ 

μασ δίνεται από τον μακθματικό τφπο: 

Δείκτησ γενικήσ ρευςτότητασ = Κυκλοφοροφν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιεσ Τποχρεώςεισ  

Θ τιμι του δείκτθ κεωρείται ικανοποιθτικι όταν είναι τουλάχιςτον ίςθ με τθν μονάδα  

Πίνακασ 4.1 Αρικμοδείκτθσ Γενικισ Ρευςτότθτασ  του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου 

ETH 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 1,16 1,41 0,87 0,90 0,94 0,50 1,16 1,15 0,43 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 0,63 0,50 0,46 0,57 0,92 1,37 2,00 1,42 4,63 

 

 

 Γράφθμα 4.1  Εξζλιξθ του Αρικμοδείκτθ Γενικισ Ρευςτότθτασ  του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

πωσ παρατθροφμε  το ανωτζρω γράφθμα, βλζπουμε ότι ο αρικμοδείκτθσ τθσ ΙΑΥΩ (ιδιωτικόσ 

τομζασ υγείασ) τα περιςςότερα ζτθ,  ειδικότερα, από το 2008 ζωσ και το 2011 κακϊσ επίςθσ 

και  το 2014   να είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ (<1) αυτό ςθμαίνει ότι θ εταιρία ζχει 

πρόβλθμα, εφόςον οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ είναι μεγαλφτερεσ από τα 

κυκλοφοροφντα ςτοιχεία. Θ αυξθμζνεσ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, ειδικά το 2014, οφείλονται 

ότι θ εταιρία επζλεξε τον βραχυχρόνιο δανειςμό, μειϊνοντασ τον μακροχρόνιο. Αντίκετα το 

ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ (δθμόςιοσ τομζασ υγείασ) ενϊ προ κρίςθσ ζχαςε μζροσ τθσ ρευςτότθτασ από το 

2006 ζωσ το 2009, τθν ανζκτθςε και μάλιςτα ζφταςε ςε πολφ υψθλά επίπεδα φτάνοντασ ςτο 

ςθμείο το 2014 να μπορεί να καλφψει το κυκλοφοροφν ενεργθτικό του κατά 4,63 φορζσ τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του. Θ εξαιρετικι ρευςτότθτα του δθμόςιου νοςοκομείου 

ειδικά το 2014 οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν αφξθςθ των απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ διάφοροι) όπου αυξικθκε θ δυνατότθτα κατά 3,21 φορζσ από 

το2013. 
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4.2.2 Δείκτησ άμεςησ ή ειδικήσ  ρευςτότητασ (Quick or acid – test ratio) 

O δείκτθσ αυτόσ εν αντικζςει με τον προθγοφμενο  μετράει τα ςτοιχεία  του ςυνολικοφ 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ  που μετατρζπονται πιο γριγορα ςε μετρθτά. Φα αποκζματα 

εξαιροφνται, γιατί ςυνικωσ εμφανίηουν δυςκολίεσ ρευςτοποίθςθσ. Ρ δείκτθσ άμεςθσ ι ειδικισ  

ρευςτότθτασ μασ δείχνει πόςεσ φορζσ τα γριγορα ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ 

μονάδασ καλφπτουν τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Ξακθματικά δίνεται από τον τφπο: 

Δείκτησ άμεςησ ρευςτότητασ = Κυκλοφοροφν Ενεργητικό - αποθέματα/ Βραχυχρόνιεσ 

Τποχρεώςεισ  

Μαι εδϊ θ τιμι του δείκτθ κεωρείται ικανοποιθτικι όταν είναι τουλάχιςτον ίςθ με τθν μονάδα  

 Πίνακασ4.2  Αρικμοδείκτθσ άμεςθσ Ρευςτότθτασ  του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 1,06 1,34 0,79 0,82 0,89 0,47 11,52 1,11 0,41 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 0,59 0,48 0,44 0,56 0,86 1,31 1,96 1,34 4,58 

 

 

Γράφθμα 4.2  Εξζλιξθ του Αρικμοδείκτθ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ  του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Ματά τθν εξεταηόμενθ περίοδο θ ΙΑΥΩ ζχει ςχεδόν ιπιεσ διακυμάνςεισ με εξαίρεςθ τθν μεγάλθ 

εκτίναξθ του δείκτθ το 2012,  αναλυτικότερα τα δφο πρϊτα χρόνια 2006 και 2007 θ τιμι του 

δείκτθ ιταν μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (>1), από το 2008 ζωσ και το 2011 παρουςιάηεται 

μικρότερθ τθσ μονάδασ (<1) που ςθμαίνει ότι τα άμεςα ρευςτοποιιςιμα του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ δεν μποροφν να καλφψουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Υυνεχίηει το 

2012 με μία μεγάλθ άνοδο φκάνοντασ ςτο 11,52 φορζσ να μπορεί να καλφψει τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Βζβαια όπωσ κα παρατθριςουμε και ςτθ ςυνζχεια θ εταιρία 

ζχει πολφ μεγάλα υπόλοιπα ςε λογαριαςμοφσ απαιτιςεων και απαιτιςεισ πελατϊν-γραμμάτια 

ειςπρακτζα, για αυτό ο δείκτθσ παρουςιάηεται τόςο υψθλόσ, και τζλοσ ακολουκεί εξίςου μία 

απότομθ πτϊςθ φκάνοντασ το 2014 θ τιμι του δείκτθ ςτο 0,41<1 , ςυμπεραίνοντασ ότι θ 

εταιρία δεν μπορεί να λειτουργιςει ςε περιπτϊςεισ απότομων οικονομικϊν αλλαγϊν, όπωσ 
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για παράδειγμα θ οικονομικι κρίςθ. Αντίκετα το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ κατά τα ζτθ 2006 ζωσ και 2010 

θ τιμι του δείκτθ είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ(<1), από το 2011 ζωσ και το 2014 ο δείκτθσ 

ανακάμπτει φκάνοντασ μάλιςτα το 2014 ςε τιμι  4,58 φορζσ  να μπορεί με τα άμεςα 

ρευςτοποιιςιμα να καλφψει τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ του. Αυτι θ υψθλι τιμι όπωσ και 

ςτο ΙΑΥΩ οφείλεται  ςτθν αφξθςθ των απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 

(χρεϊςτεσ διάφοροι). 

 

4.3Αριθμοδείκτεσ δραςτηριότητασ (Activity ratios) 

Από το αποτζλεςμα τθσ  χριςθσ των αρικμοδεικτϊν δραςτθριότθτασ, μποροφμε να 

προςδιορίςουμε ςε ποιο βακμό τα περιουςιακά ςτοιχεία και των δφο υγειονομικϊν 

οικονομικϊν μονάδων τα αποκζματα και οι απαιτιςεισ μετατρζπονται ςε ρευςτά δθλαδι 

πόςεσ φορζσ ανανεϊκθκαν δθλ. αγοράςτθκαν και πόςεσ φορζσ πωλικθκαν δθλαδι 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθ νοςθλεία των αςκενϊν. Ζνα υψθλό ι ζνα χαμθλό ποςοςτό 

αποκεμάτων ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό ςυνικωσ δθμιουργεί αφξθςθ ι μείωςθ  ςτα κζρδθ 

τθσ υγειονομικισ οικονομικισ μονάδασ. Φο κυριότερο είναι ότι το ποςοςτό των αποκεμάτων 

τουσ κα πρζπει να ςχετίηεται με το φψοσ των πωλιςεων τουσ. Διαφορετικά ςε ζνα πολφ υψθλό 

ποςοςτό αποκεμάτων κα ζχουμε το φαινόμενο τθσ υπεραποθεματοποίηςησ δθλαδι υψθλό 

κόςτοσ διαχείριςθσ αποκεμάτων, κίνδυνοσ οικονομικισ απαξίωςθσ τουσ δθλ. ςφντομθ 

θμερομθνία λιξθσ και δζςμευςθ κεφαλαίων με κόςτοσ ευκαιρίασ. Αντίκετα ςε ζνα πολφ 

χαμθλό ποςοςτό αποκεμάτων κα ζχουμε το φαινόμενο τθσ υποαποθεματοποίηςησ δθλαδι 

μπορεί να ακυρϊνονται επεμβάςεισ ςε αςκενείσ λόγω εξάντλθςθσ των αποκεμάτων και 

αδυναμίασ εκτζλεςθσ παραγγελιϊν, χαμθλά κζρδθ επειδι οι τιμζσ πϊλθςθσ είναι χαμθλζσ κ.ά. 

Επίςθσ και το ποςοςτό των απαιτιςεων εξετάηεται πάντα ςε ςυνδυαςμό με τισ πωλιςεισ.  

4.3.1 Αριθμοδείκτησ ταχύτητασ κυκλοφορίασ αποθεμάτων(Inventories turnover 

ratio) 

Ρ Αρικμοδείκτθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ αποκεμάτων μασ δείχνει πόςεσ φορζσ ανανεϊκθκαν 

(διατζκθκαν και αντικαταςτάκθκαν ςτθν διάρκεια τθσ χριςθσ) τα αποκζματα των οικονομικϊν 

μονάδων που εξετάηουμε ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ τουσ δθλαδι το χρονικό διάςτθμα από τθν 

παραλαβι τουσ ζωσ και τθν πϊλθςι τουσ. Ρ δείκτθσ αυτόσ υπολογίηεται ωσ το λόγο  του 

κόςτουσ πωλθκζντων προσ το μζςο απόκεμα. 
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Α.Σ.Κ.Α= κόςτοσ πωλθκζντων /  μζςο απόκεμα 

Υτον αρικμθτι χρθςιμοποιείται το κόςτοσ των πωλθκζντων αντί για τισ πωλιςεισ, γιατί αυτό 

εκφράηεται ςε τιμζσ κτίςθσ. Φο μζςο απόκεμα  είναι ο μζςοσ όροσ του προθγοφμενου και του 

εξεταηόμενου ζτουσ απόκεμα, ι το μζςο μθνιαίο απόκεμα, δθλαδι το άκροιςμα των μθνιαίων 

απογραφϊν των αποκεμάτων, διαιροφμενο με το 12 (μινεσ).  

 Πίνακασ 4.3 Αρικμοδείκτθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ αποκεμάτων του Ιαςϊ και του 
Ιπποκράτειου  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,00 29,45 28,84 27,07 31,94 33,07 38,63 40,97 40,38 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 71,58 43,78 47,22 39,60 27,77 26,30 33,34 36,50 42,26 

 

 

Γράφθμα 4.3 Εξζλιξθ του Αρικμοδείκτθ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ αποκεμάτων του Ιαςϊ και του 

Ιπποκράτειου  

Αναλφοντασ το παραπάνω γράφθμα παρατθροφμε ότι ο δείκτθσ τθσ ΙΑΥΩ ζχει αυξθτικι πορεία 

ςε όλα τα ζτθ τθσ μελζτθσ μασ με εξαίρεςθ το 2008 και το 2009 που εμφανίηει μία μικρι 

κάμψθ και ςτθν ςυνζχεια ςυνεχίηει τθν ανοδικι τθσ πορεία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ εταιρεία 

χρθςιμοποιεί τα αποκζματά τθσ όλο και πιο αποτελεςματικά με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ρευςτότθτασ και μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι υπάρχει ευνοϊκι εξζλιξθ. 

Αντίκετα ςτο ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ο δείκτθσ ζχει φκίνουςα πορεία από το 2006, το 2007 και το 2008 

ανακάμπτει και ςτθν ςυνζχεια ςυνεχίηει τθν φκίνουςα πορεία  ζωσ και  το 2010, φκάνοντασ 

μάλιςτα ςε χαμθλότερα επίπεδα από το ΙΑΥΩ , αυτό ςθμαίνει ότι το νοςοκομείο χρθςιμοποιεί 

τα αποκζματά του όλο και λιγότερο αποτελεςματικά, γεγονόσ που φανερϊνει ότι τα 

αποκζματα ςυςςωρεφονται περιςςότερο και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να χειροτερεφει τθν 

ποιότθτα και τθν  ρευςτότθτα του νοςοκομείου. Φελικά το 2014, κάνει τθν υπζρβαςθ να 

ξεπεράςει τον δείκτθ του ιδιωτικοφ τομζα (ΙΑΥΩ) ςτθν τιμι 42,26 ζναντι 40,38. 
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4.3.2 Αριθμοδείκτησ Μέςου Φρόνου Παραμονήσ Αποθεμάτων 

Ρ Αρικμοδείκτθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ αποκεμάτων ςυνδζεται άμεςα με τον αρικμοδείκτθ 

Ξζςου Χρόνου Σαραμονισ Αποκεμάτων. Θ μεταξφ τουσ ςχζςθ είναι αντίςτροφθ αφοφ όςο 

μεγάλθ είναι θ ταχφτθτα, τόςο μειϊνεται ο χρόνοσ παραμονισ των αποκεμάτων ςτθν 

αποκικθ. Υτθν ςυνζχεια αν τον αρικμοδείκτθ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ αποκεμάτων το 

διαιρζςουμε με το 365 (ςυνολικζσ θμζρεσ του χρόνου) διαπιςτϊνουμε τον αρικμό των θμερϊν 

που παρζμειναν τα αποκζματα ςτισ εγκαταςτάςεισ των υγειονομικϊν μονάδων ϊςπου αυτά 

να πωλθκοφν. Ξακθματικά δίνεται από τον τφπο: 

Μζςοσ Χρόνοσ Παραμονισ Αποκεμάτων= 365 θμζρεσ /ταχφτθτα κυκλοφορίασ αποκεμάτων 

Πίνακασ 4.4 Αρικμοδείκτθσ Μζςου Χρόνου Παραμονισ Αποκεμάτων του Ιαςϊ και 
του Ιπποκράτειου 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,00 12,39 12,66 13,48 11,43 11,04 9,45 8,91 9,04 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 5,10 8,34 7,73 9,22 13,15 13,88 10,95 10,00 8,64 

 

 

 Γράφθμα 4.4 Εξζλιξθ του Αρικμοδείκτθ Μζςου Χρόνου Παραμονισ Αποκεμάτων του Ιαςϊ και του 

Ιπποκράτειου  

Από τθν ανωτζρω απεικόνιςθ παρατθροφμε ότι θ ΙΑΥΩ μζχρι και το 2009 δεν ανακυκλϊνει τα 

αποκζματα με πολφ μεγάλθ ταχφτθτα με αποτζλεςμα να τα κρατάει περιςςότερεσ (όχι πολλζσ) 

θμζρεσ ςτθν αποκικθ τθσ, με αποκορφφωμα το 2009 (13 θμζρεσ). Υε αυτό το διάςτθμα το 

ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ βρίςκεται ςε χαμθλότερα επίπεδα από το ΙΑΥΩ ζωσ και το 2009, το 2010 

ξεπερνάει το ΙΑΥΩ αυξάνοντασ τισ θμζρεσ παραμονισ των αποκεμάτων με αποκορφφωμα το 

2011 ςε 14 περίπου θμζρεσ. Υτθν ςυνζχεια μειϊνονται οι θμζρεσ αλλά περιςςότερεσ από το 

ΙΑΥΩ και μόλισ το 2014 φκάνει ςε λιγότερεσ θμζρεσ από το ΙΑΥΩ και όχι με μεγάλθ διαφορά. 
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4.3.3 Αριθμοδείκτησ ταχύτητασ κυκλοφορίασ απαιτήςεων(Receivables turnover 

ratio) 

 

Ρ Αρικμοδείκτθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ απαιτιςεων είναι ζνα κριτιριο για τθν 

αποτελεςματικι (ι μθ) των απαιτιςεων τθσ οικονομικισ μονάδασ κακϊσ και για τον βακμό 

ρευςτότθτάσ τουσ. Ρι απαιτιςεισ αποτυπϊνονται ςε μία οικονομικι μονάδα όχι μόνο ςτο 

λογαριαςμό των πελατϊν, αλλά και ςε λογαριαςμοφσ λοιπϊν απαιτιςεων όπωσ γραμμάτια 

ειςπρακτζα αλλά και επιταγζσ ειςπρακτζεσ. Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ μασ δίνει τθν πλθροφορία 

κατά πόςεσ φορζσ ειςπράττονται κατά μζςο όρο, οι απαιτιςεισ από πελάτεσ μζςα ςτθν 

διάρκεια τθσ λογιςτικισ χριςθσ.  Ξακθματικά δίνεται από τον τφπο: 

Σαχφτθτα Κυκλοφορίασ Απαιτιςεων = πωλιςεισ / μζςεσ απαιτιςεισ 

Αν θ οικονομικι μονάδα διατθρεί υπζρογκεσ απαιτιςεισ, ςε ςχζςθ με το φψοσ των πωλιςεων, 

αυτό ςθμαίνει ότι κεφάλαια που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςε άλλο λογαριαςμό 

δεςμεφονται ςε απαιτιςεισ. 

Πίνακασ 4.5  Αρικμοδείκτθ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ απαιτιςεων του Ιαςϊ και του 
Ιπποκράτειου  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,00 8,55 4,87 4,81 3,54 2,96 2,65 2,17 2,31 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2,69 1,45 1,16 0,80 0,87 1,07 0,59 0,58 0,46 

 

 

 Γράφθμα 4.5  Εξζλιξθ του Αρικμοδείκτθ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ απαιτιςεων του Ιαςϊ και του 

Ιπποκράτειου  

Ρ δείκτθσ τθσ ΙΑΥΩ ζχει μία ςυνεχόμενθ φκίνουςα πορεία από το 2007 που ιταν και θ 

υψθλότερθ τιμι του δείκτθ 8,55 φορζσ ειςπράττονται οι απαιτιςεισ, όμωσ είναι ςε υψθλότερα 

επίπεδα από το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ αυτό ςθμαίνει ότι θ  ΙΑΥΩ ειςπράττει γρθγορότερα τισ 

απαιτιςεισ τθσ από ότι το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ και αυτό είναι ζνδειξθ καλφτερθσ διαχείριςθσ και 

κεωρείται ευνοϊκότερθ. Από τθν άλλθ,  όμωσ θ πτωτικι πορεία τθσ μασ μαρτυρά ότι θ εταιρία 

ςυςςωρεφει όλο και περιςςότερεσ απαιτιςεισ, χειροτερεφοντασ τθν ποιότθτα και τθν 
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ρευςτότθτα τθσ. ςο για ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ζχει ιπιεσ διακυμάνςεισ και ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα 

που ςθμαίνει ότι ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ των απαιτιςεων είναι ςχεδόν μθδαμινόσ. 

Αςφαλϊσ βρίςκεται και ςε χαμθλότερα επίπεδα, εν ςυγκρίςει με τθν ΙΑΥΩ και αυτό ςθμαίνει 

ςτθ μθ ζγκαιρθ είςπραξθ των απαιτιςεων με αποτζλεςμα τθν υπερδιόγκωςθ τουσ. 

Σικανολογοφμε ότι οφείλεται ςτθ μθ εξόφλθςθ των νοςθλειϊν από τα αςφαλιςτικά ταμεία με 

αποτζλεςμα και τα δφο κεραπευτιρια να ζχουν διόγκωςθ των απαιτιςεων. 

4.3.4 Αριθμοδείκτησ μέςου χρόνου παραμονήσ απαιτήςεων 

 

Ρ αρικμοδείκτθσ μζςου χρόνου παραμονισ απαιτιςεων, ζχει αντίςτροφθ ςχζςθ με τον 

αρικμοδείκτθ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ απαιτιςεων δθλαδι όςο αυξάνεται θ ταχφτθτα 

είςπραξθσ απαιτιςεων  τόςο μειϊνεται ο χρόνοσ τθσ παραμονισ τουσ και το αντίκετο. Ρ 

αρικμοδείκτθσ μζςου χρόνου παραμονισ απαιτιςεων δίνεται από τον ακόλουκο τφπο:  

αρικμοδείκτθσ μζςου χρόνου παραμονισ απαιτιςεων=365 θμζρεσ/ταχφτθτα κυκλοφορίασ 

απαιτιςεων 

Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει τον αρικμό των θμερϊν, που κατά μζςο όρο, παραμζνουν 

ανείςπρακτεσ οι απαιτιςεισ των οικονομικϊν μονάδων , από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ τουσ 

(πϊλθςθ με πίςτωςθ)  μζχρι τθν μετατροπι τουσ ςε μετρθτά (είςπραξθ). 

Πίνακασ 4.6 Αρικμοδείκτθσ μζςου χρόνου παραμονισ απαιτιςεων του Ιαςϊ και 
του Ιπποκράτειου  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,00 42,69 74,98 75,83 103,00 123,50 137,64 168,44 158,02 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 135,86 251,47 315,37 454,02 417,82 341,91 623,00 629,66 798,58 

 

 

Γράφθμα 4.6  Εξζλιξθ του Αρικμοδείκτθ μζςου χρόνου παραμονισ απαιτιςεων του Ιαςϊ και του 

Ιπποκράτειου  
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Υφμφωνα με το ανωτζρω γράφθμα ο δείκτθσ του ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ είναι ςε υψθλότερα επίπεδα 

ςε ςφγκριςθ με τον δείκτθ του ΙΑΥΩ. Αναλυτικότερα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ, ο 

δείκτθσ κινείται ςε πολφ υψθλά επίπεδα , ακόμθ και το 2011 που διαγράφεται μία πτϊςθ ςτθν 

ςυνεχόμενθ  ανοδικι του πορεία ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ των απαιτιςεων είναι 123 θμζρεσ 

και κλείνει το 2014 με τον μεγαλφτερο μζςο χρόνο αναμονισ είςπραξθσ 798 θμζρεσ. Θ ΙΑΥΩ 

κινείται ςε χαμθλότερα επίπεδα ςε ςφγκριςθ με το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ, όμωσ και  εδϊ παρατθρείται 

(με τθν πάροδο των ετϊν) αφξθςθ του χρόνου αναμονισ των ειςπράξεων ειδικότερα μετά το 

2009 δθλαδι ακριβϊσ μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ. Θ μεγαλφτερθ αναμονι παρατθρείται το 

2013 ςτισ 168 θμζρεσ , ενϊ το 2014 κλείνει με 158 θμζρεσ αναμονισ είςπραξθσ των 

απαιτιςεων. 

 

4.4.Αριθμοδείκτησ ανάλυςησ κεφαλαίου κίνηςησ 

 

Φο κεφάλαιο κίνθςθσ είναι ο πρωταρχικόσ παράγοντασ μιασ οικονομικισ μονάδασ για τθν 

μζτρθςθ των ρευςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που παρζχουν μια αςφαλι προςταςία ςτουσ 

πιςτωτζσ. Θ ανεπάρκεια και θ κακι διαχείριςθ του, αποτελεί μία από τισ ςπουδαιότερεσ αιτίεσ 

για πτϊχευςθ.  Επίςθσ είναι ςθμαντικό ςτθν μζτρθςθ διακζςιμου αποκζματοσ ςε ρευςτά, για 

να αντιμετωπιςτοφν απρόοπτα γεγονότα και οι αβεβαιότθτεσ που περιβάλουν το ιςοηφγιο 

ρευςτϊν ειςροϊν και εκροϊν τθσ οικονομικισ μονάδασ. Φο υψθλό κεφάλαιο κίνθςθσ 

λειτουργεί κετικά για τθν καταβολι των αναμενόμενων μεριςμάτων και για τθν καταβολι των  

οφειλόμενων τόκων. Επίςθσ μπορεί να κεωρθκεί πλεονζκτθμα για τθν λιψθ ενόσ 

βραχυπρόκεςμου δανείου ι πίςτωςθσ με ευνοϊκό επιτόκιο. Φο κεφάλαιο κίνθςθσ ορίηεται ςαν 

τθν διαφορά μεταξφ του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ και των βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων. 

Κεφάλαιο Κίνθςθσ = Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό – Βραχυχρόνιεσ Τποχρεϊςεισ 

ταν το κεφάλαιο κίνθςθσ είναι κετικό και αυτό προκφπτει όταν το κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

είναι μεγαλφτερο από τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

ρευςτότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ είναι αρκετά ικανοποιθτικι για να καλφψει τισ 

βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ τθσ. 
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ταν το κεφάλαιο κίνθςθσ εμφανίηεται  μθδενικό δθλαδι όταν το κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

είναι ίςο με τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, τότε μιλάμε για οριακι  ρευςτότθτα  για τθν 

κάλυψθ των βραχυχρόνιων υποχρεϊςεων. 

ταν είναι αρνθτικό και αυτό ςυμβαίνει όταν το κυκλοφοροφν ενεργθτικό είναι μικρότερο από 

τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, θ ρευςτότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ που εξετάηεται είναι 

πολφ κακι και για να μθν οδθγθκεί ςε πτϊχευςθ κα πρζπει να καταφφγει ςε δανειςμό 

(κεφαλαίου κίνθςθσ), για να μπορζςει να αποκτιςει βραχυχρόνια κεφάλαια για να μθν 

απειλθκεί θ παραγωγικι τθσ λειτουργία. 

 Πίνακασ 4.7 του Αρικμοδείκτθ  Κεφαλαίου Κίνθςθσ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 3.622,00 11.080,00 -4.353,00 -3.739,00 -2.243,00 -25.786,00 4.852,00 4.369,00 -47.219,00 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ -21.384,00 -44.607,00 -70.638,00 -61.994,00 -4.673,00 15.245,00 51.661,00 9.829,00 89.532,00 

 

 

 Γράφθμα 4.7  Εξζλιξθ του Κεφαλαίου Κίνθςθσ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Υφμφωνα με τα ανωτζρω ςτοιχεία παρατθροφμε ότι το ΙΑΥΩ μόνο κατά τα ζτθ 2006, 2007, 

2012 και 2013 το κεφάλαιο κίνθςθσ είναι κετικό, που αυτό ςθμαίνει ότι μποροφςε να καλφψει 

τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ και να διατθριςει τθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα. Ενϊ 

κατά τα ζτθ 2008,2009,2010,2011 και 2014 είναι αρνθτικό , με τθν μεγαλφτερθ πτϊςθ να 

εμφανίηεται το 2014 αυτό βζβαια οφείλεται ςτθν μεγάλθ αφξθςθ των τραπεηικϊν δανείων και 

γενικότερα ςθμαίνει ότι θ εταιρεία δεν διακζτει ρευςτότθτα για τθ κάλυψθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ , όπωσ αναφζραμε και ςτουσ δείκτεσ τάςθσ θ εταιρεία 

προτίμθςε τον βραχυπρόκεςμο δανειςμό από τον μακροπρόκεςμο, γεγονόσ που κα τθν κάνει 

να καταφφγει ςε δανειςμό «κεφαλαίου κίνθςθσ», για να μπορζςει να αποκτιςει κεφάλαιο για 

να μθν απειλθκεί θ παραγωγικι τθσ λειτουργία. Υε αντίκετθ περίπτωςθ οδθγείται ςε 

πτϊχευςθ. Αντίκετα το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ενϊ παρουςιάηεται αρνθτικόσ ο δείκτθσ  από το 2006 

ζωσ και το 2010 ςτθν ςυνζχεια και ωσ το τζλοσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου παρουςιάηεται 
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ιδιαίτερα αυξθμζνοσ  και πολφ πάνω από το δείκτθ τθσ ΙΑΥΩ ειδικά το 2014 εμφανίηεται 

ζντονα θ διαφορά που ενϊ θ ΙΑΥΩ ζχει τθν μεγαλφτερθ πτωτικι τιμι, αντίκετα το 

ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ζχει τθν μεγαλφτερθ αυξθτικι τιμι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ρευςτότθτα του 

δθμόςιου νοςοκομείου είναι αρκετά ικανοποιθτικι αφοφ δφναται να καλφψει τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του. 

4.5.Αριθμοδείκτεσ αποδοτικότητασ (Profitability ratios) 

 

Ρ ςτόχοσ τθσ ανάλυςισ μασ με τουσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ είναι να διαπιςτϊςουμε πόςο 

αποδοτικά υπιρξαν οι δφο υγειονομικζσ μονάδεσ τθσ μελζτθσ μασ, από άποψθ κερδϊν, κακϊσ 

επίςθσ και ποιεσ είναι οι προοπτικζσ τουσ για το μζλλον. 

Θ αποδοτικότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ αντανακλά τθν ικανότθτα τθσ τελευταίασ να 

πραγματοποιεί κζρδθ. Σροκειμζνου να υπολογιςκεί θ αποδοτικότθτα χρθςιμοποιοφνται 

πολλά κριτιρια, όπωσ είναι θ πορεία όγκου των πωλιςεων ςε ςχζςθ με το κόςτοσ πωλιςεων, 

τθσ παραγωγισ, των κερδϊν κ.ά. Ωςτόςο τα κριτιρια αυτά προκειμζνου να αποκτιςουν 

ουςιαςτικι ςθμαςία κα πρζπει να αποτελοφν μια ςειρά παλαιότερων οικονομικϊν δεδομζνων 

των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ μονάδασ, είτε να ςυςχετίηονται 

με αρικμοδείκτεσ άλλων οικονομικϊν μονάδων επιλεγμζνων με κατάλλθλα κριτιρια.  

4.5.1 Αριθμοδείκτησ Μικτού Κέρδουσ (Gross Profit Margin) 

 

O αρικμοδείκτθσ μικτοφ κζρδουσ, απεικονίηει τθν ςχζςθ μεταξφ του μικτοφ κζρδουσ και των 

πωλιςεων κακϊσ επίςθσ προςδιορίηει το βακμό κάλυψθσ των λειτουργικϊν και άλλων 

εξόδων, όπωσ και περικϊριο πραγματοποίθςθσ κακαρϊν κερδϊν. Ρ αρικμοδείκτθσ ορίηεται 

από τον τφπο: 

Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Κζρδουσ = μικτό κζρδοσ / πωλιςεισ *100 

Για να ζχουμε κετικό μικτό κζρδοσ πρζπει το κόςτοσ πωλθκζντων να είναι μικρότερο από τισ 

πωλιςεισ. Ενϊ ςτθν περίπτωςθ που το κόςτοσ πωλθκζντων υπερτερεί των πωλιςεων, θ 

οικονομικι μονάδα πραγματοποιεί μικτι ηθμία.  
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Πίνακασ4.8  Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Κζρδουσ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 35,92 37,52 36,06 31,40 20,13 19,46 22,65 15,58 23,03 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ -90,80 -74,17 -78,33 -89,78 -85,84 -70,67 -59,25 -40,60 -66,62 

 

 

 Γράφθμα 4.8 Εξζλιξθ του Μικτοφ Κζρδουσ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Αναλφοντασ το ανωτζρω  γράφθμα, παρατθροφμε ότι το ΙΑΥΩ ζχει κετικά κζρδθ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ εν ςυγκρίςει με το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ που ζχει αρνθτικά μικτά κζρδθ ςε 

όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ. Φα μικτά κζρδθ του ΙΑΥΩ κατά τα ζτθ 2006, 2007 και το  2008 

ζχουν μία ιπια διακφμανςθ, ενϊ από το 2009 (ζτοσ κρίςθσ) ζχουν φκίνουςα πορεία με 

εξαίρεςθ τα ζτθ 2012 και 2014 που παρουςιάηει μία μικρι ανάκαμψθ κλείνοντασ το 2014 

κετικά με ποςοςτό 23,03. Θ φκίνουςα  πορεία του δείκτθ του ΙΑΥΩ μασ εμφανίηει ζνα 

μειωμζνο ποςοςτό μικτοφ κζρδουσ, εφόςον ςυνοδεφεται από μειωμζνεσ πωλιςεισ 

(διαχρονικά) με αποτζλεςμα να  οδθγείται ςε χαμθλότερα μικτά κζρδθ και κατά ςυνζπεια μασ 

δείχνει αρνθτικι εξζλιξθ. Φα αρνθτικά μικτά  κζρδθ του  ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ οφείλονται ότι το  

κόςτοσ των πωλθκζντων είναι υψθλότερο από τισ πωλιςεισ του. Μαι οι δφο οικονομικζσ 

μονάδεσ ζχουν χαμθλό ποςοςτό κζρδουσ που δεν κεωρείται ευνοϊκι ζνδειξθ , αφοφ δεν ζχουν 

τθν δυνατότθτα να καλφψουν τα λειτουργικά  και άλλα  ζξοδα   τουσ κακϊσ επίςθσ δεν τουσ 

μζνει ικανοποιθτικό (για το ΙΑΥΩ) και κακόλου (για το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ) κακαρό κζρδοσ, ςε ςχζςθ 

πάντα με τισ πωλιςεισ τουσ και τα ίδια κεφάλαια. 

4.5.2 Αριθμοδείκτησ καθαρού Κέρδουσ ή καθαρού περιθωρίου προ φόρων    (Net 

Profit Margin) 

Ρ αρικμοδείκτθσ κακαροφ κζρδουσ ι κακαροφ περικωρίου προ φόρων προκφπτει εάν 

διαιρζςουμε τα κζρδθ προ τόκων και φόρων και αποςβζςεων με τισ πωλιςεισ τθσ εταιρίασ. 
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αρικμοδείκτθσ κακαροφ κζρδουσ = κακαρά κζρδθ εκμετάλλευςθσ/κακαρζσ πωλιςεισ *100 

Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ αποτελεί αξιόπιςτο μζτρο αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργικισ 

αποδοτικότθτασ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Αναλυτικότερα, όταν υπάρχει υψθλό ποςοςτό 

κακαροφ κζρδουσ προ φόρων , το οποίο ςε ςυνδυαςμό με το φψοσ των πωλιςεων τθσ, τότε κα 

ζχει και ζνα ικανοποιθτικό κακαρό κζρδοσ, ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια. 

 Πίνακασ 4.9 Αρικμοδείκτθ κακαροφ Κζρδουσ (προ φόρων)  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 32,12 31,96 30,08 24,82 17,08 15,61 -5,02 -4,58 -8,48 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ -33,59 -30,42 -29,17 -42,45 -39,89 -26,10 -16,85 14,11 -2,56 

 

 

Γράφθμα 4.9 Εξζλιξθ του κακαροφ Κζρδουσ (προ φόρων)του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Αναλφοντασ το παραπάνω γράφθμα παρατθροφμε ότι το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ είναι ηθμιογόνο κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ με εξαίρεςθ το 2013 που παρουςίαςε κετικά κζρδθ και 

αμζςωσ τθν επόμενθ χρονιά, δθλαδι το 2014, παρουςίαςε πτωτικι πορεία (ηθμία). Ωςτόςο θ 

αυξθτικι πορεία του δείκτθ από το 2010 ζωσ και το 2013 βγάηουμε το ςυμπζραςμα ότι το 

ποςοςτό κακαροφ κζρδουσ βελτιωνόταν δθλαδι χρόνο με χρόνο παρουςιάηοντασ ολοζνα και 

λιγότερεσ ηθμίεσ με αποκορφφωμα το 2013 που είχε κετικά κζρδθ, αυτό μποροφμε να το 

αιτιολογιςουμε με τισ αυξανόμενεσ πωλιςεισ που εμφάνιςε το νοςοκομείο.  ςο για τθν ΙΑΥΩ 

από τθν αρχι τθσ περιόδου τθσ μελζτθσ μασ (2006) παρουςιάηει, κετικά κζρδθ αλλά με  

φκίνουςα πορεία ζωσ το τζλοσ (2014), μάλιςτα από το 2012 ζωσ και 2014 παρουςίαςε 

αρνθτικά κζρδθ δθλαδι ηθμίεσ. Ζτςι οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι το ςυνεχζσ μειωμζνο 

ποςοςτό κακαροφ κζρδουσ, το οποίο, εφόςον ςυνοδεφεται από ςυνεχιηόμενεσ μειωμζνεσ  

πωλιςεισ (μετά το ζτοσ κρίςθσ 2009), οδθγεί ςε χαμθλά κζρδθ, δθλαδι δείχνει αρνθτικι 

εξζλιξθ τθσ ΙΑΥΩ.  
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4.5.3 Αριθμοδείκτησ Απόδοςησ Επενδυμένων κεφαλαίων (Return On Assets - ROA) 

Ρ αρικμοδείκτθσ ROA μασ δείχνει το κακαρό κζρδοσ ςτο ςφνολο του ενεργθτικοφ (ζχουμε 

ςυμπεριλάβει το κακαρό κζρδοσ προ φόρων-ΕΒΙΦ) , τθσ οικονομικισ μονάδασ και ορίηεται από 

τον τφπο: 

ROA= Κακαρά Κζρδθ προ φόρων  / φνολο Ενεργθτικοφ * 100 

Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ μασ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το πόςο αποτελεςματικι είναι θ 

πολιτικι που ακολουκείται ςτθν οικονομικι μονάδα ϊςτε να αξιοποιεί τα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ τθσ δθλαδι να τα ζχει επενδφςει, με κατάλλθλο τρόπο ϊςτε να παράγουν ζςοδα. 

Αναλυτικότερα ζνασ δείκτθσ  με ποςοςτό 12,65% δθλϊνει ότι θ περιουςία των 100 ευρϊ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ, τθσ αποφζρει κζρδοσ 12,65 ευρϊ. 

Πίνακασ 4.10 Αρικμοδείκτθ  ROA του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου 

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 12,65 13,21 11,60 8,90 4,87 3,55 -1,24 -0,98 -2,15 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ -14,34 -13,13 -11,19 -13,19 -16,57 -9,62 -4,29 4,84 -0,57 

 

 

 Γράφθμα 4.10  Εξζλιξθ του δείκτθ ROA του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Υτο ανωτζρω γράφθμα φαίνεται ο δείκτθσ τθσ  ΙΑΥΩ να ζχει φκίνουςα πορεία ςτθν απόδοςθ 

των επενδυμζνων κεφαλαίων τθσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ ΙΑΥΩ ςθμείωςε μικρότερα 

κζρδθ προ φόρων και ςυγχρόνωσ τα επενδυκζντα κεφάλαια (πάγιο και κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό) ιταν αρκετά υψθλότερα. Υε ςθμείο μάλιςτα που ςτα τρία τελευταία ζτθ τθσ 

ανάλυςθσ μασ, ο δείκτθσ να είναι αρνθτικόσ δθλαδι παρουςιάηει ηθμίεσ. Ρ δείκτθσ του  

ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ εμφανίηεται ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ με αρνθτικι απόδοςθ των 

επενδυμζνων κεφαλαίων του, με εξαίρεςθ μόνο το 2013 όπου εμφανίηεται κετικόσ. Αυτό 

ςθμαίνει πωσ ςε εκείνθ τθν χριςθ το νοςοκομείο ςθμείωςε υψθλότερα κζρδθ προ φόρων ενϊ 

τα επενδυκζντα κεφάλαια ιταν μικρότερα. 
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4.5.4 Αριθμοδείκτησ Απόδοςησ Ιδίων κεφαλαίων   (Return On Equity - ROΕ) 

Ρ αρικμοδείκτθσ ROE μασ δείχνει τθν απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων δθλαδι πόςο αποδοτικά 

χρθςιμοποιεί μία οικονομικι μονάδα τα κεφαλαία τθσ για να δθμιουργιςει πρόςκετα ζςοδα 

(κζρδθ). Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ υπολογίηεται αν διαιρζςουμε τα κακαρά κζρδθ προ φόρων με 

τα ίδια κεφάλαια επί εκατό. Αναλυτικά ζνασ δείκτθσ π.χ. 15,15% δθλϊνει ότι θ κακαρι κζςθ ι 

κακαρι περιουςία(ίδια κεφάλαια)   των 100 ευρϊ αποφζρει κζρδθ  15,15 ευρϊ  και ορίηεται 

από τον τφπο: 

ROΕ= Κακαρά Κζρδθ προ Φόρων  / Κδια Κεφάλαια * 100 

Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ (ROE) πρζπει να χρθςιμοποιείται για ςυγκρίςεισ μεταξφ οικονομικϊν 

μονάδων που ανικουν ςε ομοειδι τομζα. Χπάρχει βζβαια θ περίπτωςθ θ ςφγκριςθ του ROE 

ακόμα και εντόσ του ίδιου  τομζα να είναι παραπλανθτικι, κακϊσ ο ROE αγνοεί τθν επίδραςθ 

του χρζουσ ςτθν απόδοςθ. 

 Πίνακασ 4.11 Αρικμοδείκτθ  ROΕ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

ΕΦΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 15,15 21,13 20,14 15,66 8,21 5,66 -2,02 -1,62 -3,57 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ -36,84 -61,39 -183,97 -109,92 -34,65 -14,65 -6,23 5,79 -0,66 

 

 

Γράφθμα 4.11  Εξζλιξθ του δείκτθ ROΕ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Αναλφοντασ το ανωτζρω γράφθμα παρατθρείται πωσ θ ΙΑΥΩ εμφανίηει ςυνεχόμενθ πτωτικι 

τάςθ ςτον αρικμοδείκτθ, θ οποία ςτισ τρείσ τελευταίεσ χριςεισ 2012,2013 και 2014 λαμβάνει 

αρνθτικζσ τιμζσ λόγω ηθμιϊν  προ φόρων που παρουςιάηει. Αντίκετα το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ςε όλθ 

τθν διάρκεια τθσ περιόδου θ απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων είναι αρνθτικι και ςε εξαιρετικά 

χαμθλά επίπεδα, με τθν μεγαλφτερθ πτϊςθ να καταγράφεται το 2008 ςε ποςοςτό -183,97% 

και τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ και τθν μοναδικι το 2013 ςε ποςοςτό 5,79%. 
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4.5.5 Αριθμοδείκτησ Αποδοτικότητασ υνολικών Κεφαλαίων   (Return to total 

Capital Employed) 

Ρ Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Υυνολικϊν Μεφαλαίων μασ ενθμερϊνει για τθν κερδοφόρα ι 

μθ αποδοτικότθτα μιασ οικονομικισ μονάδασ ανεξάρτθτα από τθσ πθγζσ προζλευςθσ των 

κεφαλαίων τθσ. Αναλυτικότερα, μασ δείχνει α) τθν ικανότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ για τθν 

πραγματοποίθςθ κερδϊν β) τον τρόπο που θ διοίκθςθ κάνει χριςθ των ιδίων και ξζνων 

κεφαλαίων και γ) το αποτζλεςμα που επιτυγχάνει. Υυνοπτικά, ο δείκτθσ αυτόσ μασ εμφανίηει 

τα κζρδθ ι μθ, των ςυνολικϊν απαςχολοφμενων κεφαλαίων (ιδίων και ξζνων), τθσ οικονομικισ 

μονάδασ. Ρ δείκτθσ αυτόσ, ορίηεται αν διαιρζςουμε τα κακαρά κζρδθ εκμετάλλευςθσ πριν 

αφαιρζςουμε τα χρθματοοικονομικά ζξοδα, με τα ςυνολικά απαςχολοφμενα ςε αυτιν 

κεφάλαια.   

Αποδοτικότθτα υνολικϊν Κεφαλαίων = κακαρά κζρδθ εκμετάλλευςθσ + 

χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ/ ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια 

Ρ δείκτθσ αυτόσ χρθςιμοποιείται όταν θ οικονομικι μονάδα α) ςκοπεφει να εξαγοράςει 

κάποια άλλθ ι να αναλάβει νζεσ δραςτθριότθτεσ β) όταν θ οικονομικι μονάδα αντιμετωπίηει 

κρίςθ ο δείκτθσ μπορεί να μθδενιςτεί γ) ζνασ μόνιμα χαμθλόσ αρικμοδείκτθσ αποτελεί ζνδειξθ 

για ενδεχόμενθ διακοπι τθσ δραςτθριότθτασ, τθσ οικονομικισ μονάδασ και  δ) αν ο δείκτθσ 

είναι χαμθλότεροσ από το κόςτοσ των δανειακϊν κεφαλαίων, μία επερχόμενθ αφξθςθ αυτϊν 

κα προκαλζςει τθν μείωςθ των κερδϊν τθσ. 

Πίνακασ 4.12 Αρικμοδείκτθ Αποδοτικότθτασ υνολικϊν Κεφαλαίων του Ιαςϊ 
και του Ιπποκράτειου  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 12,26 16,53 15,99 11,66 6,35 4,47 0,75 0,22 -0,71 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2,34 2,70 3,70 -0,35 0,83 5,81 5,61 7,24 1,30 

 

 

Γράφθμα 4.12  Εξζλιξθ του δείκτθ Αποδοτικότθτασ υνολικϊν Κεφαλαίων του Ιαςϊ και του 

Ιπποκράτειου  

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

200620072008200920102011201220132014

ΙΑΥΩ

ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ



 
 

92 
 

Υφμφωνα με το παραπάνω γράφθμα  θ ΙΑΥΩ εμφανίηει ςυνεχόμενθ πτωτικι τάςθ ςτον 

αρικμοδείκτθ από το 2007, φκάνοντασ μάλιςτα το 2014 να κλείςει αρνθτικά, αυτό ςυμβαίνει 

διότι τα κακαρά  κζρδθ τθσ εταιρίασ πριν τθν αφαίρεςθ των χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν  

είναι αρνθτικά ςε ςχζςθ με το ςφνολο των απαςχολοφμενων κεφαλαίων τθσ. Θ φκίνουςα 

πορεία του δείκτθ, μασ ενθμερϊνει για τθν διαρκϊσ μειωμζνθ δυναμικότθτα των κεφαλαίων 

τθσ (ίδια και ξζνα), θ αρνθτικι τιμι του δείκτθ το 2014 μασ δείχνει ότι θ εταιρεία περνά 

ςοβαρι οικονομικι κρίςθ και πρζπει να λάβει άμεςα μζτρα για να αποφευχκεί θ διακοπι τθσ 

δραςτθριότθτάσ τθσ  . Αντίκετα ςτο ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ, υπάρχουν διακυμάνςεισ του δείκτθ ςε όλθ 

τθν διάρκεια τθσ περιόδου θ μεγαλφτερθ πτϊςθ ςθμειϊνεται το 2009 αρνθτικά και αυτό 

οφείλεται ςτο ότι  τα κακαρά  κζρδθ του νοςοκομείου πριν τθν αφαίρεςθ των 

χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν  είναι αρνθτικά ςε ςχζςθ με το ςφνολο των απαςχολοφμενων 

κεφαλαίων του. Υτα επόμενα ζτθ ο δείκτθσ  ανζρχεται  με κετικζσ τιμζσ για να παρουςιάςει 

κάκετθ πτϊςθ το 2014, φκάνοντασ ςε χαμθλό ποςοςτό φψουσ 1,30% και αυτό το χαμθλό 

ποςοςτό εάν ςυνεχιςτεί και ςτα επόμενα ζτθ δεν κα είναι ενκαρρυντικό για το νοςοκομείο. 

 

4.6.Αριθμοδείκτεσ διαρθρώςεωσ κεφαλαίων (Financial structure and viability 

ratios) 

 

Ξε τον όρο διάκρωςθ κεφαλαίων, εννοοφμε τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ (ίδια και ξζνα) κακϊσ 

και τισ μορφζσ (μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ) των κεφαλαίων που χρθςιμοποιεί μία 

οικονομικι μονάδα. Ρι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν οικονομικι μονάδα ςχετικά με τθν 

διάκρωςθ των κεφαλαίων είναι α) ο επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ β) ο ςυντελεςτισ φορολογίασ γ) 

θ ικανότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ να μπορεί να αντλεί κεφάλαια με ευνοϊκό επιτόκιο 

ακόμθ και κάτω από δφςκολεσ ςυνκικεσ. 

Θ διαφορά μεταξφ ιδίων και ξζνων κεφαλαίων είναι, ότι τα ίδια κεφάλαια είναι αυτά που 

επωμίηονται τον επιχειρθματικό κίνδυνο, που υπάρχει αναπόφευκτα ςε κάκε οικονομικι 

μονάδα και αυτό οφείλεται ότι είναι μόνιμα και επενδφονται κατά κανόνα ςε μακροχρόνιεσ 

επενδφςεισ κακϊσ επίςθσ ενδζχεται να μθν ζχουν εξαςφαλιςμζνθ απόδοςθ. Σαράλλθλα τα 

δανειακά κεφάλαια πρζπει να εξοφλθκοφν προςαυξθμζνα από τουσ τόκουσ τουσ, ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα και ανεξάρτθτα από το οικονομικό επίπεδο τθσ οικονομικισ μονάδασ. 

Υτθν περίπτωςθ που θ οικονομικι μονάδα ζχει υποςτεί ηθμία και δεν είναι ςε κζςθ να 



 
 

93 
 

εξοφλιςει τουσ πιςτωτζσ τθσ , αναγκαςτικά κα αφαιρζςει ποςό ίςο με το ποςό εξόφλθςθσ από 

τα ίδια κεφάλαια, επομζνωσ δθμιουργεί ηθμία ςτα ίδια κεφάλαια .Επίςθσ όςο μεγαλφτερθ 

είναι θ αναλογία των ξζνων κεφαλαίων ςτα ςυνολικά κεφάλαια, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ 

δανειακι πίεςθ  και θ επιβάρυνςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ από τοκοχρεολφςια. 

Θ άριςτθ τοποκζτθςθ των κεφαλαίων είναι εκείνθ που επιφζρει ιςορροπία μεταξφ κινδφνου 

και απόδοςθσ, αλλά παράλλθλα επιτυγχάνει μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και 

ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου και του κόςτουσ κεφαλαίων.  

4.6.1 Αριθμοδείκτησ χρέουσ   (Debt Ratio) 

Ρ Αρικμοδείκτθσ χρζουσ (μόχλευςθσ) μασ δείχνει, τι ποςοςτό των ςυνολικϊν κεφαλαίων 

αποτελοφν τα ξζνα κεφάλαια. Σροκφπτει από τθν ςχζςθ: 

Αρικμοδείκτθσ χρζουσ = ςυνολικά δανειακά κεφάλαια / ςυνολικό κεφάλαιο*100 δθλαδι το 

ςφνολο των μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ το ςφνολο των 

κεφαλαίων, δθλαδι το ςφνολο των ιδίων και ξζνων κεφαλαίων. ταν ο δείκτθσ εμφανίηεται 

υψθλόσ, θ οικονομικι μονάδα ζχει μεγάλθ ζκκεςθ ςε χρζοσ και υψθλό κίνδυνο, εφόςον 

αυξάνονται τα δανειακά κεφάλαια. ταν ο δείκτθσ είναι μικρόσ (μικρι μόχλευςθ), τότε το 

αξιόχρεο τθσ οικονομικισ μονάδασ είναι υψθλό.  

Πίνακασ 4.13 Αρικμοδείκτθσ χρζουσ (ςε ποςοςτό %) του Ιαςϊ και του 
Ιπποκράτειου  

ΕΣΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 15,99 44,23 51,69 53,35 48,96 38,52 49,11 48,04 31,33 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 61,03 78,57 93,91 87,98 52,02 33,42 30,82 15,93 13,14 

 

 

Γράφθμα 4.13 Εξζλιξθ του δείκτθ χρζουσ  του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  
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Εξετάηοντασ το παραπάνω γράφθμα παρατθροφμε πωσ το ςφνολο των υποχρεϊςεων, και των 

δφο κεραπευτθρίων διατθροφνται ςε πολφ υψθλά επίπεδα,  ειδικότερα, το Ιπποκράτειο από 

το 2006 ζωσ και το 2010 ενϊ είχε μόχλευςθ ςε πολφ υψθλότερα επίπεδα ςε ςφγκριςθ με το  

Ιαςϊ, από το 2011 ζωσ και το 2014 ζχει μειωκεί αφινοντασ πίςω το Ιαςϊ, από τθν άλλθ όμωσ 

το Ιαςϊ από το 2011 ζωσ και το 2014 βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα, τθν ίδια ϊρα που το 

Ιπποκράτειο βρίςκεται αρκετά χαμθλότερα, (αλλά μεμονωμζνα εξίςου υψθλά). Αυτό 

ςυμβαίνει ςτθν Ιαςϊ λόγω των υψθλϊν επενδφςεων ςε λογαριαςμοφσ πάγιου ενεργθτικοφ, 

χρειάςτθκαν κεφάλαια τα οποία τα άντλθςαν με τθν μορφι δανειςμοφ. Ζτςι λοιπόν ο βακμόσ 

δανειακισ επιβάρυνςθσ τόςο για τθν Ιαςϊ όςο και για το Ιπποκράτειο, είναι αρκετά υψθλόσ 

για όλα τα ζτθ τθσ μελζτθσ μασ. Ρ υψθλόσ δείκτθσ προμθνφει ότι υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα 

οικονομικισ δυςκολίασ και των δφο οικονομικϊν μονάδων, να μθν ανταποκρικοφν ςτθν 

πλθρωμι τόκων αλλά και γενικότερα ςτθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων τθσ. Ειδικότερα εάν το 

γεγονόσ αυτό ςυνοδευτεί από μια μείωςθ των πωλιςεων, ςυνοδευόμενθ από ηθμίεσ κα 

μειϊςει τα ίδια κεφάλαια ςε  χαμθλά επίπεδα. Αυτι θ πικανότθτα, είναι γεγονόσ και για τα 

δφο κεραπευτιρια, επομζνωσ και τθσ κεφαλαιακισ τουσ δομισ, αφοφ οι υποχρεϊςεισ το 2014 

αποτελοφν το 31,33% του Ιαςϊ, ενϊ οι υποχρεϊςεισ του Ιπποκράτειου αποτελοφν το 13,14%. 

4.6.2 Αριθμοδείκτησ Ιδίων προσ υνολικά Κεφάλαια (Ratio of Owner ’s  Equity to 

Total Assets) 

Ρ αρικμοδείκτθσ Ιδίων προσ Υυνολικά Μεφάλαια, μασ ενθμερϊνει για το ποςοςτό του 

ςυνολικοφ ενεργθτικοφ που ζχει χρθματοδοτθκεί από τα ίδια κεφάλαια ι το ποςοςτό των 

ςυνολικϊν κεφαλαίων αποτελοφν τα ίδια κεφάλαια. Ξασ δείχνει τθν οικονομικι κζςθ και 

παράλλθλα τθν μακροχρόνια ρευςτότθτά, μίασ οικονομικισ μονάδασ. Ρ δείκτθσ αυτόσ ορίηεται 

εάν διαιρζςουμε τα ίδια κεφάλαια με τα ςυνολικά κεφάλαια πολλαπλαςιαηόμενο με εκατό. 

Αρικμοδείκτθσ Ιδίων προσ υνολικά Κεφάλαια = ίδια κεφάλαια / ςυνολικά κεφάλαια * 100 

Ζνασ υψθλόσ δείκτθσ ςθμαίνει ότι υπάρχει μία μικρι  πικανότθτα οικονομικισ δυςκολίασ για 

τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων τθσ οικονομικισ μονάδασ. Ζνασ χαμθλόσ αρικμοδείκτθσ 

αποτελεί ζνδειξθ μίασ πιο επικίνδυνθσ κατάςταςθσ, αφοφ ενδζχεται να προκφψουν ηθμίεσ 

ςτθν οικονομικι μονάδα των οποίων το βάροσ για τθν κάλυψθ τουσ κα φζρουν τα ίδια 

κεφάλαια. 
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 Πίνακασ4.14 Αρικμοδείκτθσ Ιδίων προσ υνολικά Κεφάλαια του Ιαςϊ και του 
Ιπποκράτειου  
 

ΕΣΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 80,93 73,86 70,24 70,23 71,59 64,69 72,87 73,50 47,50 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 38,97 21,43 6,09 12,02 47,98 66,58 69,18 84,07 86,86 

 

 

Γράφθμα 4.14  Εξζλιξθ του δείκτθ Ιδίων προσ υνολικά Κεφάλαια του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Αναλφοντασ το παραπάνω γράφθμα παρατθροφμε ότι ο δείκτθσ  και των  δφο  οικονομικϊν  

μονάδων από το 2009  ζωσ το τζλοσ τθσ ανάλυςισ μασ κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα αυτό 

ςθμαίνει  ότι το ποςοςτό  αυτό του δείκτθ, αποτελεί τθν ζνδειξθ ότι και τα δφο κεραπευτιρια  

για τθν χρθματοδότθςθ του ενεργθτικοφ τουσ χρθςιμοποίθςαν περιςςότερα  ίδια κεφάλαια 

παρά ξζνα. Ειδικά το ΙΑΥΩ  από τθν αρχι τθσ μελζτθσ μασ εμφανίηει υψθλό δείκτθ και μόνο το 

2014, για τθν χρθματοδότθςθ του ενεργθτικοφ τθσ χρθςιμοποιικθκαν μεγαλφτερο  ποςοςτό 

ξζνων κεφαλαίων από τα ίδια κεφάλαια αυτό ςθμαίνει ότι ςτθν εταιρεία υπάρχουν ηθμίεσ και 

κα  πρζπει να καλυφκοφν από τα ίδια κεφάλαια τθσ .Αντίκετα ςτο ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ, από τθν αρχι 

τθσ μελζτθσ μασ ζωσ και το 2010, ο δείκτθσ εμφανίηεται ςε χαμθλά επίπεδα  και αυτό ςθμαίνει 

ότι το δθμόςιο νοςοκομείο χρθςιμοποιοφςε πολφ μεγάλο ποςοςτό ξζνων κεφαλαίων για τθν 

χρθματοδότθςθ του ενεργθτικοφ του ενϊ από το 2011 ζωσ και το τζλοσ τθσ περιόδου που 

μελετάμε, ο δείκτθσ εμφανίηεται ιδιαίτερα αυξθμζνοσ που ςθμαίνει ότι θ χρθματοδότθςθ του 

ενεργθτικοφ του γίνεται ςε μεγάλο ποςοςτό από τα ίδια κεφάλαια του. 

 

4.6.3Αριθμοδείκτησ Ιδίων προσ Πάγια (Ratio of Owner’s Equity to Fixed Assets) 

Ρ Αρικμοδείκτθσ Ιδίων Μεφαλαίων  προσ Σάγια  μασ δείχνει τον βακμό που χρθματοδοτοφνται 

οι πάγιεσ επενδφςεισ από τα ίδια κεφάλαια. Σροκφπτει εάν διαιρζςουμε τα ίδια κεφάλαια  με 

το ςφνολο του πάγιου ενεργθτικό. 

Αρικμοδείκτθσ Ιδίων προσ Πάγια = ίδια κεφάλαια / πάγιο ενεργθτικό 
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Ζνασ υψθλόσ αρικμοδείκτθσ μαρτυρά μία υπερεπζνδυςθ των κεφαλαίων τθσ οικονομικισ 

μονάδασ ςε πάγια, ακίνθτα και λοιπά ςτοιχεία. ταν ο αρικμοδείκτθσ είναι μεγαλφτεροσ από 

τθν μονάδα (>1) ςθμαίνει ότι  τα ίδια κεφάλαια είναι μεγαλφτερα από τα πάγια και ζνα μζροσ 

των κεφαλαίων κίνθςθσ προζρχεται από τουσ μετόχουσ. ταν ο αρικμοδείκτθσ είναι 

μικρότεροσ από τθν μονάδα (<1), τότε τα ίδια κεφάλαια είναι μικρότερα από τα πάγια και για 

τθν χρθματοδότθςθ των παγίων ζχουν χρθςιμοποιθκεί, εκτόσ από τα ίδια κεφάλαια και ξζνα.  

 Πίνακασ 4.15 Αρικμοδείκτθσ Ιδίων προσ Πάγια  

ΕΣΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,94 0,74 0,64 0,64 0,67 0,69 0,71 0,69 0,77 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 0,73 0,48 0,17 0,39 1,15 1,72 2,47 2,63 3,52 

 

 

 

Γράφθμα 4.15  Εξζλιξθ του δείκτθ Ιδίων προσ Πάγια  του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου  

Υτο ανωτζρω γράφθμα παρατθροφμε ότι ο δείκτθσ του ΙΑΥΩ είναι  μικρότεροσ τθσ μονάδασ,  

κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ και αυτό ςθμαίνει ότι για τθν χρθματοδότθςθ των 

παγίων εκτόσ από ίδια κεφάλαια ζχουν χρθςιμοποιθκεί και ξζνα. Ρ δείκτθσ του ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΧ 

ςτθν αρχι τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου παρουςιάηεται μικρότεροσ από τθν μονάδα κατά τα ζτθ 

2006, 2007, 2008 και 2009, εδϊ πικανολογοφμε, ότι οφείλεται ςτισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ 

επιχορθγιςεισ ςτο πλαίςιο του Γϋ ΜΣΥ (Μοινοτικοφ Σλαιςίου Υτιριξθσ), ςε ποςοςτό 75% από το 

ΕΦΣΑ (Εταιρικό Φαμείο Σλαιςίου Ανάπτυξθσ) και 25% από Εκνικοφσ πόρουσ, όπου εδόκθςαν 

ςτισ δθμόςιεσ υγειονομικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ για επενδφςεισ. Από το 2010 ζωσ το τζλοσ τθσ 

περιόδου ο δείκτθσ είναι μεγαλφτεροσ από τθν μονάδα και αυτό ςθμαίνει ότι το κεφάλαιο 

κίνθςθσ προζρχεται από το ίδιο το κράτοσ (μοναδικόσ μζτοχοσ ςτο δθμόςιο τομζα). 
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4.6.4 Αριθμοδείκτησ ξένων κεφαλαίων προσ ίδια κεφάλαια 

Θ ςχζςθ μεταξφ των υποχρεϊςεων και των ιδίων κεφαλαίων, των δφο κφριων πθγϊν 

χρθματοδότθςθσ μίασ οικονομικισ μονάδασ, αποτελεί ζνα ςπουδαίο παράγοντα ςτθν 

εκτίμθςθ του αξιόχρεου. Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ μασ δίνει ςαφι εικόνα για το ποιο μζροσ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ ανικει ςτουσ μετόχουσ και ποιο ςτουσ δανειςτζσ τθσ. Ρρίηεται από: 

Δείκτθσ δανειακϊν προσ ιδίων κεφαλαίων = ξζνα κεφάλαια /ίδια κεφάλαια 

Επίςθσ μασ δείχνει τθν πιςτολθπτικι φερεγγυότθτα, τθν πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ κεφαλαίου με 

ευνοϊκοφσ όρουσ και τθν υψθλι αποτίμθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. 

Πίνακασ 4.16 Αρικμοδείκτθσ ξζνων κεφαλαίων προσ ίδια κεφάλαια του 
Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου 

ΕΣΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,20 0,60 0,74 0,76 0,68 0,60 0,67 0,65 0,66 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 1,57 3,67 15,43 7,32 1,08 0,50 0,45 0,19 0,15 

 

 

Γράφθμα 4.16  Εξζλιξθ του δείκτθ ξζνων κεφαλαίων προσ ίδια  κεφάλαια  του Ιαςϊ και του 

Ιπποκράτειου  

Υφμφωνα με το παραπάνω γράφθμα παρατθροφμε ότι ο δείκτθσ του Ιπποκράτειου, από τθν 

αρχι τθσ μελζτθσ μασ ζωσ και το 2010 κινείται πάνω από  το δείκτθ τθσ Ιαςϊ, όπου ςε όλα τα 

ζτθ κινείται ςε χαμθλά  επίπεδα. Αναλυτικότερα θ τιμι του δείκτθ ςτθν αρχι τθσ ανάλυςισ 

μασ ιταν ςτο 1,57, και ζφταςε ςτθν υψθλότερθ τιμι του 15,43 το 2008. Αυτό όπωσ 

παρατθροφμε από τον ιςολογιςμό , οφείλεται ςτθν  αφενόσ μεν ςτθν αφξθςθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων αλλά αφετζρου δε ςτθν μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων λόγω 

των ηθμιϊν που παρουςίαςε ςτθν χριςθ του 2008. Από εκεί και πζρα ο δείκτθσ ςθμειϊνει μια 

διαρκι μείωςθ, με αποκορφφωμα το 2014 όπου βρίςκεται οριακά πάνω από το μθδζν και 

μικρότεροσ από τον δείκτθ τθσ Ιαςϊ που ανζρχεται ςτο 0,66. πωσ προαναφζραμε  το 

Ιπποκράτειο επζλεξε τθν αυτοχρθματοδότθςθ του δθλαδι με τθν αφξθςθ των  αποκεματικϊν 

κεφαλαίων του , (τα οποία εμφανίηονται ςτισ  καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ  από το 2009), τθν 

αποπλθρωμι των υποχρεϊςεων του. Θ Ιαςϊ αντικζτωσ διατθρεί μια ςτακερι πορεία ςτθν 

κεφαλαιακι του δομι. 
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4.6.5 Αριθμοδείκτησ παγιοποίηςησ περιουςίασ 

Ρ αρικμοδείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ μασ δείχνει τθ ςχζςθ του πάγιου ενεργθτικοφ με το 

ςφνολο του ενεργθτικοφ, δθλαδι το βακμό ςτο οποίο τα κεφάλαια ζχουν επενδυκεί ςε πάγια 

ςτοιχεία. Σροκφπτει: 

Αρικμοδείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ = πάγιο ενεργθτικό / ςυνολικό ενεργθτικό 

Ρι υψθλζσ τιμζσ του δείκτθ μασ δείχνουν υπερπαγιοποίθςθ και αυτό μπορεί να ςθμαίνει 

υψθλό δανειςμό και υψθλζσ αποςβζςεισ δθλ. ζξοδα που μειϊνουν τθν απόδοςθ τθσ 

οικονομικισ μονάδασ εκτόσ εάν αςχολείται εντατικά ο πάγιοσ εξοπλιςμόσ. 

Πίνακασ 4.17 Αρικμοδείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου 

ΕΣΘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΑΩ 0,89 0,84 0,89 0,89 0,89 0,91 0,87 0,87 0,86 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 0,53 0,45 0,37 0,30 0,42 0,38 0,28 0,32 0,25 

 

 

Γράφθμα 4.17 Εξζλιξθ του δείκτθ παγιοποίθςθσ περιουςίασ του Ιαςϊ και του Ιπποκράτειου 

Υυγκριτικά, το ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ζχει μικρότερθ παγιοποίθςθ από το ΙΑΥΩ. Χπάρχουν  

διακυμάνςεισ του δείκτθ εφόςον  το νοςοκομείο επζνδυε κυρίωσ ςε μθχανολογικό εξοπλιςμό 

και ςε κτίρια-τεχνικά ζργα αλλά όχι με τθν ίδια ζνταςθ τθσ ΙΑΥΩ. Φο 2010 παρουςιάηει μία 

μικρι ανάκαμψθ και αυτό οφείλεται ςτθν επζνδυςθ του ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ. Θ 

αυξθμζνθ παγιοποίθςθ τθσ ΙΑΥΩ οφείλεται κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ ςυμμετοχζσ τθσ ςε άλλεσ 

εταιρίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ. πωσ και ςτθν ςταδιακι  αφξθςθ επζνδυςθσ  

των γθπζδων-οικοπζδων από το 2009 ζωσ και το 2014.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ 

 

Ρ Ελλθνικόσ τομζασ υγείασ, τόςο ο ιδιωτικόσ όςο και ο δθμόςιοσ κατζχει ςθμαντικι κζςθ 

ςτουσ ευρφτερουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, κακϊσ περιλαμβάνει μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ 

και υπερςφχρονεσ  υγειονομικζσ μονάδεσ  τθσ χϊρασ. Φο τελευταίο διάςτθμα, μετά το 2009 

(ζτοσ κρίςθσ)ο τομζασ υγείασ αντιμετωπίηει μια πλθκϊρα προκλιςεων, οι οποίεσ 

εκπορεφονται και από το δφςκαμπτο πολλζσ φορζσ κεςμικό πλαίςιο, αλλά και από το 

μακροοικονομικό περιβάλλον, τθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, τισ αντίξοεσ κοινωνικζσ και 

πολιτικζσ ςυνκικεσ και τθν μεγάλθ οικονομικι φφεςθ. 

Θ αγορά των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ, από το 2012 και μετά  βίωςε μια μείωςθ με μζςο 

ετιςιο ρυκμό τθσ τάξεωσ του 13,5% ςε αξία. Θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα και θ επιβολι 

μζτρων λιτότθτασ από το ΔΟΦ με τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που επιφζρουν ςτθν ςυμπεριφορά 

των καταναλωτϊν (αςκενϊν) κακϊσ και των προμθκευτϊν υγείασ (ιατρϊν και νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ)  αποτελοφν τουσ κφριουσ λόγουσ αυτισ τθσ μείωςθσ. Φο 2011, θ ευρωπαϊκι 

κρίςθ εντάκθκε, τοποκετϊντασ τθν Ελλάδα κάτω από ακραίεσ πιζςεισ, κακϊσ θ εγχϊρια 

οικονομικι κατάςταςθ ςυνζχιςε να επιδεινϊνεται. Θ ιδιωτικι κατανάλωςθ (γενικά) και οι 

επενδφςεισ ςυνζχιςαν να ςυρρικνϊνονται. Νόγω των μζτρων λιτότθτασ που ζλαβε θ Ελλθνικι 

κυβζρνθςθ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτο δθμόςιο τομζα ςυνταξιοδοτικθκαν και 

ςτον ιδιωτικό τομζα απολφκθκαν, οι μιςκοί μειϊκθκαν και οι φόροι αυξικθκαν, γεγονότα τα 

οποία προςτίκενται ςτθν επιδείνωςθ υγείασ των πολιτϊν. Υχεδόν όλοι οι τομείσ επθρεάςτθκαν 

από τθν πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ. Ρ ιδιωτικόσ τομζασ υγείασ ςτθν Ελλάδα ςε γενικζσ γραμμζσ 

αντιμετωπίηει: 

 Σρϊτον μείωςθ ςτθν ηιτθςθ 

 Δεφτερον, αυςτθρότερα κριτιρια για τθν ανάλθψθ νζων δανείων ι τθν 

αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων δανείων 

 Φρίτον, αφξθςθ των επιπζδων των ηθμιϊν από επιςφαλι δάνεια. 

Αντίκετα ο δθμόςιοσ τομζασ αντιμετωπίηει: 

 Σρϊτον αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 

 Δεφτερον μειωμζνθ κρατικι χρθματοδότθςθ 
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 Φρίτον, αφξθςθ των επιπζδων ηθμιϊν που προζρχονται από παράγοντεσ, όπωσ, θ 

κακυςτερθμζνθ και μερικι αποπλθρωμι των νοςθλίων από τον ΕΡΣΧΧ κακϊσ και από 

επιςφαλείσ  ιδιωτικζσ αςφάλειεσ υγείασ. 

Ρι πτωχεφςεισ και οι ςυγχωνεφςεισ  οικονομικϊν  μονάδων (ιδιωτικϊν και δθμοςίων) ιταν το 

αμζςωσ επόμενο ςτάδιο τθσ οικονομικισ φφεςθσ και ςυρρίκνωςθσ τθσ οικονομίασ. Ωσ 

αποτζλεςμα όλων αυτϊν των προβλθμάτων, ςθμειϊκθκε ςθμαντικι επιδείνωςθ ςτθν 

ςυμπεριφορά πλθρωμϊν δανείων ςτθν Ελλάδα από τισ αρχζσ του 2012 λόγω των αυξθμζνων 

προβλθμάτων ρευςτότθτασ. Θ ζλλειψθ επαρκϊν κεφαλαίων κεωρείται ωσ ο κφριοσ λόγοσ για 

αυτζσ τισ αδυναμίεσ και τισ κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν. Φόςο οι κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν από 

τα αςφαλιςτικά ταμεία όςο και οι περιπτϊςεισ πτϊχευςθσ – ςυγχωνεφςεισ είναι ςθμαντικά 

προβλιματα για τον τομζα τθσ υγείασ και γενικότερα  για τθν οικονομία ςτθν Ελλάδα. 
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5.2  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Θ «ΙΑΥΩ» όςο και το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ», είναι δφο από τισ μεγαλφτερεσ υγειονομικζσ μονάδεσ 

ςτθν Ελλάδα, καταλαμβάνοντασ μεγάλα μερίδια τθσ αγοράσ μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

υγείασ. Θ διαφορά ανάμεςα ςε αυτζσ τισ δυο υγειονομικζσ μονάδεσ είναι ότι θ «ΙΑΥΩ» ανικει 

ςτον ιδιωτικό τομζα, όπου α) ςκοπό ζχει το μεγαλφτερο  κζρδοσ και β) και ςτθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τθσ, που γίνεται μζςω δανείων ι  από τα ίδια κεφάλαια. Εν αντικζςει το 

«ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ»  ανικει ςτο δθμόςιο τομζα, όπου ςκοπό ζχει α) να παρζχει δωρεάν 

περίκαλψθ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, δίχωσ εξαιρζςεισ και β) θ βαςικι χρθματοδότθςθ του, 

προζρχεται από τον κρατικό προχπολογιςμό. Νόγω των οικονομικϊν δεδομζνων που άλλαξαν 

άρδθν τισ ιςορροπίεσ ςε κάκε επίπεδο επθρεάςτθκε και ο τομζασ τθσ υγείασ, ζτςι δεν ζμειναν 

ανζπαφα και τα δφο κεραπευτιρια τθσ μελζτθσ μασ. Οι πωλιςεισ τουσ επθρεάςτθκαν 

δυςμενϊσ από τθν παρατεταμζνθ κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ αυτό 

αν αναφζρουμε ότι θ «ΙΑΥΩ» το 2008 ζνα χρόνο πριν τθν οικονομικι κρίςθ χρζουσ ςθμείωςε 

πωλιςεισ τθσ τάξεωσ των  109.051.880,00 ευρϊ, ενϊ το τελευταίο ζτοσ τθσ ανάλυςισ μασ οι 

πωλιςεισ άγγιξαν μόλισ τα 62.797.636,00 ευρϊ. Θ «ΙΑΥΩ» υπζςτθ δθλαδι ςτθν διάρκεια αυτι 

τθσ εξαετίασ  μία μείωςθ τθσ τάξεωσ του 42,41%. Επίςθσ  και το «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» παρουςίαςε 

μείωςθ ςτο κφκλο εργαςιϊν, ςυγκεκριμζνα το 2008 ςθμείωςε πωλιςεισ τθσ τάξεωσ του 

53.278.519,49 ευρϊ ενϊ το 2014 οι πωλιςεισ του άγγιξαν μόλισ τα 42.050.535,16 ευρϊ. Θ 

μείωςθ που υπζςτθ ανζρχεται ςτο 21,07%. Θ μείωςθ των πωλιςεων, αυτι που ςθμειϊκθκε 

και ςτα δφο κεραπευτιρια μεταφράηεται βζβαια  ςε ηθμίεσ, αλλά οφείλεται και ςε άλλουσ 

παράγοντεσ πζρα των γενικότερων οικονομικϊν δυςχερειϊν, όπωσ: 

1.Νόγω των οικονομικϊν ςυνκθκϊν, οι απαιτιςεισ από διάφορουσ χρεϊςτεσ είναι ιδιαίτερα 

αυξθμζνεσ, κυρίωσ του Ιπποκράτειου και λιγότερο τθσ Ιαςϊ. Επειδι, (αφορά και τα δφο 

κεραπευτιρια), θ πλειοψθφία των απαιτιςεων προζρχεται από τα αςφαλιςτικά ταμεία, που 

όπωσ εμφανίηονται τα μεγζκθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων, αδυνατοφν να πλθρϊςουν τα 

νοςιλια των αςκενϊν. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι πωλιςεισ να εμφανίηονται μειωμζνεσ, 

παράλλθλα, όμωσ δεν μποροφν να μθν παρζχουν υπθρεςίεσ υγείασ ςε αςκενείσ επειδι αυτοί 

ανικουν ςε επιςφαλι  ταμεία. Χαρακτθριςτικό είναι, ότι ο μζςοσ χρόνοσ παραμονισ των  

απαιτιςεων ςτθ Ιαςϊ το 2014 ανζρχεται ςε 158,02 θμζρεσ και ςτο Ιπποκράτειο ςε 798,58 

θμζρεσ. Αυτό ζχει αρνθτικό αντίκτυπο, δθλαδι οι μθ καλυπτόμενεσ απαιτιςεισ, ςτα ζςοδα 
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από τισ  πωλιςεισ τουσ, κακϊσ επίςθσ είναι μειωμζνο, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα όςον 

αφορά τθν Ιαςϊ. 

2.Φα κετικά επίπεδα μικτοφ κζρδουσ που παρουςιάηει θ Ιαςϊ πριν αλλά και μετά τθν κρίςθ 

ζχοντασ βρει τρόπουσ να αντιςτακμίηει παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν μείωςθ του μικτοφ 

κζρδουσ όπωσ είναι οι μειϊςεισ  των τιμϊν αναλωςίμων υγειονομικοφ υλικοφ, φαρμάκων κ.ά. 

ζχει ωσ αποτζλεςμα το ΜΣΦΦΑ (EBITDA) να είναι και αυτό με τθν ςειρά του κετικό. Αντίκετα το 

Ιπποκράτειο εμφανίηει , μειωμζνα μικτά κζρδθ και αυτό οφείλεται ςτο υψθλότατο κόςτοσ 

αγακϊν και υπθρεςιϊν, που υπερβαίνουν τα ζςοδα των πωλιςεων ςε όλεσ τισ χριςεισ τθσ 

μελζτθσ μασ, αυτό βζβαια οφείλεται ςτθν μεγάλθ ζλευςθ των αναςφάλιςτων και άπορων 

πολιτϊν, όπου για το κόςτοσ αυτό επιβαρφνεται ο ΕΡΣΧΧ, αλλά και ο ΕΡΣΧΧ κακυςτερεί με 

τθν ςειρά του τισ πλθρωμζσ, λόγω μθ επάρκειασ πόρων. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα και τα 

κακαρά αποτελζςματα χριςθσ να παρουςιάηουν ζλλειμμα ςε όλεσ τισ χριςεισ τθσ μελζτθσ 

μασ, εκτόσ του 2013 που ζκλειςε με κζρδοσ και αυτό οφείλεται ςτθν μεγάλθ μείωςθ των 

διοικθτικϊν λειτουργικϊν εξόδων κακϊσ και ςτθ μθδενικι εμφάνιςθ των χρεωςτικϊν τόκων. 

3.Επιπλζον το κεφάλαιο κίνθςθσ ενϊ ςτο Ιπποκράτειο ςτο τελευταίο ζτοσ τθσ ανάλυςισ μασ  

κλείνει κετικά και αυτό αποδεικνφει ότι θ ρευςτότθτα που διακζτει, επαρκεί για να καλφψει 

τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ του. Εν αντικζςει με τθν Ιαςϊ που το 2014 κλείνει αρνθτικά. 

Αυτό, βζβαια οφείλεται ότι θ κλινικι προτίμθςε να μειϊςει αρκετά τισ μακροχρόνιεσ 

υποχρεϊςεισ και να διογκϊςει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Ζτςι ςυμπεραίνουμε ότι 

θ ρευςτότθτα τθσ είναι κακι, με αποτζλεςμα θ ικανότθτα για επιπλζον χρθματοδότθςθσ  

κεφαλαίου κίνθςθσ, είναι περιοριςμζνθ. 

Αποτζλεςμα των  παραπάνω είναι ότι θ ικανότθτα τθσ Ιαςϊ για μια γριγορθ προςαρμογι ςτισ 

μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ ζχει παρακωλυκεί. Θ εταιρία είναι εκτεκειμζνθ ςτθν 

ςυνεχιηόμενθ ανεργία τθσ χϊρασ μασ και μπορεί να βρεκεί ςε μειονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με 

τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ που ζχουν μικρότερο χρζοσ. Υε ςυνδυαςμό βζβαια με τισ ςυνεχείσ 

ηθμίεσ που παρουςιάηει τα τελευταία ζτθ.  

4.Θ υψθλι  μόχλευςθ και οι υποχρεϊςεισ εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ που εμφανίηεται ςτο 

Ιαςϊ κακϊσ και ςτο Ιπποκράτειο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ ζχουν επθρεάςει 

ςθμαντικά τισ δραςτθριότθτεσ των δφο κεραπευτθρίων, τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ και τα 

αποτελζςματα χριςθσ. Ξια ςθμαντικι μερίδα από τα διακζςιμα του ταμείου και των 

κατακζςεων τουσ πρζπει να αφιερωκοφν για τθν αποπλθρωμι των υποχρεϊςεων τουσ, 
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μειϊνοντασ ζτςι τα κεφάλαια που είναι διακζςιμα για άλλεσ δραςτθριότθτεσ και αναηιτθςθ 

άλλων επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν που απαιτοφν ταμειακά διακζςιμα.  

5.Φζλοσ και τα δφο κεραπευτιρια χαρακτθρίηονται από παγιοποίθςθ ιδιαίτερα το Ιαςϊ. Θ 

παγιοποίθςθ και των δφο  μονάδων αφοροφςε 1) κεφαλαιουχικό εξοπλιςμό, λόγω τθσ 

βελτιωμζνθσ τεχνολογίασ τθσ βιοιατρικισ και 2)ςτθν βελτίωςθ των  υποδομϊν  τουσ, λόγω 

αυξθμζνων αναγκϊν. Θ Ιαςϊ για τισ επενδφςεισ αυτζσ εκτόσ από ίδια κεφάλαια άντλθςε και 

δανειακά, ςτθν διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ, αυξάνοντασ τισ μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ τθσ, ενϊ 

οι βραχυχρόνιεσ βρίςκονταν περίπου ςτα ίδια επίπεδα,  ζωσ και το 2013. μωσ  το 2014 

εμφανίηει ςθμαντικι μείωςθ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων, από 92.223.597,00 ευρϊ το 

2009, ςτο τελευταίο ζτοσ τθσ ανάλυςισ μασ άγγιξαν μόλισ τα 15.952.080,00 ευρϊ. Ενϊ οι 

βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, το 2009(ζτοσ κρίςθσ), ςθμείωςε βραχυπρόκεςμο χρζοσ τθσ τάξεωσ 

των  35.691.223,00  ευρϊ, ενϊ το τελευταίο ζτοσ τθσ ανάλυςισ μασ οι βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ  άγγιξαν τα 82.463.387,00 ευρϊ, αυτό βζβαια, οφείλεται ςτθ μεγάλθ αφξθςθ των 

οφειλϊν ςε τράπεηεσ – δόςεισ δανείων που ανιλκαν ςτα 67.083.250,00 εκ. ευρϊ το 2014 εν 

αντικζςει με το 2009 που άγγιηαν μόλισ τα 5.500.000,00 εκ. ευρϊ . Εδϊ ςυμπεραίνουμε ότι 

ςτα πάγια  που επζνδυςε θ εταιρία, λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ και τθσ πτϊςθσ των 

πωλιςεων καταςτάκθκαν  πλεοναςματικά. Θ παγιοποίθςθ του Ιπποκράτειου, πριν το 2009 

(ζτοσ κρίςθσ), εκτόσ από τα ίδια κεφάλαια ζχουν χρθςιμοποιθκεί και ξζνα τα οποία πικανόν να 

αναφζρονται ςτισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ επιχορθγιςεισ ςτο πλαίςιο του Γϋ ΜΣΥ (Μοινοτικοφ 

Σλαιςίου Υτιριξθσ), ςε ποςοςτό 75% από το ΕΦΣΑ (Εταιρικό Φαμείο Σλαιςίου Ανάπτυξθσ) και 

25% από Εκνικοφσ πόρουσ, όπου εδόκθςαν ςτισ δθμόςιεσ υγειονομικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ για 

επενδφςεισ. Από το 2010 ζωσ το τζλοσ τθσ μελζτθσ μασ, τα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται 

μεγαλφτερα από τα πάγια που ςθμαίνει ότι ζνα μζροσ των κεφαλαίων κίνθςθσ προζρχεται από 

το κφριο μζτοχο που είναι το κράτοσ. 

Φα δφο κεραπευτιρια, τόςο το Ιαςϊ, που εκφράηει τον ιδιωτικό τομζα ςτθν ανάλυςι μασ, όςο 

και το Ιπποκράτειο που με τθν ςειρά του εκφράηει το δθμόςιο τομζα, ζχουν επθρεαςτεί 

δυςμενϊσ από τθν υπάρχουςα ςυνεχιηόμενθ  οικονομικι κρίςθ. Είναι φανερό ότι οι πωλιςεισ 

και των δφο τομζων αποτελοφν ςυνάρτθςθ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν. Φο ςυνολικό 

ενεργθτικό τουσ από το 2009 (ζτοσ κρίςθσ) μειϊνεται ςε ετιςια βάςθ, ιδιαίτερα τθσ Ιαςϊ, ενϊ 

το πακθτικό τουσ είναι επιβαρυμζνο κατά μεγάλο ποςοςτό με δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Γενικά 

παρατθρείται μια ςυρρίκνωςθ και ςτον Ιδιωτικό τομζα και ςτο Δθμόςιο, παρουςιάηοντασ 

υψθλι χρθματοοικονομικι μόχλευςθ και ςυνεχείσ ηθμιογόνεσ χριςεισ. Αν δεν προβοφν ςε 
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ριηικζσ διορκωτικζσ αλλαγζσ, όπωσ εξόφλθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων κακϊσ και 

ταχφτερθ είςπραξθ των απαιτιςεων τουσ, μποροφμε να φκάςουμε ςτο ςθμείο να 

αμφιςβθτιςουμε τθν ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1υγκριτικι ανάλυςθ των υγειονομικϊν μονάδων 

 υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2006-2007 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2006 2007 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 113.192.327,60 116.453.014,00 3.260.686,40 2,88 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 0,00 27.023.039,00 27.023.039,00 0,00 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 0,00 2.191.636,00 2.191.636,00 0,00 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 0,00 32.355.798,00 32.355.798,00 0,00 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 0,00 15.382.818,00 15.382.818,00 0,00 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 0,00 15.664.957,00 15.664.957,00 0,00 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 0,00 1.308.022,00 1.308.022,00 0,00 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 75.413,56 397.229,00 321.815,44 426,73 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 86.293.879,18 92.531.684,00 6.237.804,82 7,23 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 199.601.624,43 206.240.804,00 6.639.179,57 3,33 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 2.281.290,55 2.005.738,00 -275.552,55 -12,08 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.122.802,64 2.005.738,00 882.935,36 78,64 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 0,00 23.633.958,00 23.633.958,00 0,00 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 3.370.817,69 18.143.195,00 14.772.377,31 438,24 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 2.382.557,31 5.189.513,00 2.806.955,69 117,81 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 10.511.243,98 301.250,00 -10.209.993,98 -97,13 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 6.126.909,08 12.486.264,00 6.359.354,92 103,79 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 25.795.621,25 38.125.960,00 12.330.338,75 47,80 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 225.397.245,68 244.366.764,00 18.969.518,32 8,42 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 67.435.515,00 23.360.015,00 -44.075.500,00 -65,36 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 88.025.440,79 89.035.731,00 1.010.290,21 1,15 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 32.742.512,09 40.440.227,00 7.697.714,91 23,51 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 188.203.467,88 152.835.973,00 -35.367.494,88 -18,79 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 12.195.826,72 60.605.088,00 48.409.261,28 396,93 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 2.824.530,24 3.879.829,00 1.055.298,76 37,36 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 15.020.356,96 64.484.917,00 49.464.560,04 329,32 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 2.800.000,00 2.496.175,00 -303.825,00 -10,85 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 11.160.424,92 11.266.735,00 106.310,08 0,95 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 8.212.995,92 13.282.965,00 5.069.969,08 61,73 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 22.173.420,84 27.045.875,00 4.872.454,16 21,97 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 225.397.245,68 244.366.764,00 18.969.518,32 8,42 
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 υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2007-2008 
 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2007 2008 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 116.453.014,00 127.065.870,00 10.612.856,00 9,11 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 27.023.039,00 37.421.958,00 10.398.919,00 38,48 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 2.191.636,00 2.544.196,00 352.560,00 16,09 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 32.355.798,00 36.488.810,00 4.133.012,00 12,77 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 15.382.818,00 17.474.500,00 2.091.682,00 13,60 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 15.664.957,00 17.482.784,00 1.817.827,00 11,60 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 1.308.022,00 1.531.527,00 223.505,00 17,09 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 397.229,00 74.932,00 -322.297,00 -81,14 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 92.531.684,00 121.985.730,00 29.454.046,00 31,83 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 206.240.804,00 252.603.876,00 46.363.072,00 22,48 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 2.005.738,00 2.831.276,00 825.538,00 41,16 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 2.005.738,00 2.831.276,00 825.538,00 41,16 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 23.633.958,00 21.169.297,00 -2.464.661,00 -10,43 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 18.143.195,00 16.135.817,00 -2.007.378,00 -11,06 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 5.189.513,00 4.553.844,00 -635.669,00 -12,25 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 301.250,00 479.636,00 178.386,00 59,22 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 12.486.264,00 6.157.698,00 -6.328.566,00 -50,68 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 38.125.960,00 30.158.271,00 -7.967.689,00 -20,90 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 244.366.764,00 282.762.147,00 38.395.383,00 15,71 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.360.015,00 23.388.223,00 28.208,00 0,12 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 89.035.731,00 89.820.297,00 784.566,00 0,88 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 40.440.227,00 49.671.980,00 9.231.753,00 22,83 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 152.835.973,00 162.880.501,00 10.044.528,00 6,57 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 60.605.088,00 80.509.567,00 19.904.479,00 32,84 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 3.879.829,00 4.860.961,00 981.132,00 25,29 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 64.484.917,00 85.370.528,00 20.885.611,00 32,39 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 2.496.175,00 5.500.000,00 3.003.825,00 120,34 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 11.266.735,00 15.668.170,00 4.401.435,00 39,07 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 13.282.965,00 13.342.948,00 59.983,00 0,45 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 27.045.875,00 34.511.118,00 7.465.243,00 27,60 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 244.366.764,00 282.762.147,00 38.395.383,00 15,71 
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 υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2008-2009 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2008 2009 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 127.065.870,00 131.923.024,00 4.857.154,00 3,82 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 37.421.958,00 40.937.267,00 3.515.309,00 9,39 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 2.544.196,00 2.830.448,00 286.252,00 11,25 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 36.488.810,00 40.484.265,00 3.995.455,00 10,95 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 17.474.500,00 19.998.500,00 2.524.000,00 14,44 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 17.482.784,00 18.768.665,00 1.285.881,00 7,36 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 1.531.527,00 1.717.100,00 185.573,00 12,12 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 74.932,00 80.084,00 5.152,00 6,88 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 121.985.730,00 129.053.235,00 7.067.505,00 5,79 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 252.603.876,00 264.339.792,00 11.735.916,00 4,65 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 2.831.276,00 2.553.491,00 -277.785,00 -9,81 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 2.831.276,00 2.553.491,00 -277.785,00 -9,81 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 21.169.297,00 22.970.926,00 1.801.629,00 8,51 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 16.135.817,00 17.618.393,00 1.482.576,00 9,19 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 4.553.844,00 4.641.413,00 87.569,00 1,92 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 479.636,00 711.119,00 231.483,00 48,26 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 6.157.698,00 6.428.388,00 270.690,00 4,40 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 30.158.271,00 31.952.805,00 1.794.534,00 5,95 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 282.762.147,00 296.292.597,00 13.530.450,00 4,79 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 0,00 0,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 89.820.297,00 91.063.957,00 1.243.660,00 1,38 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 49.671.980,00 53.925.596,00 4.253.616,00 8,56 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 162.880.501,00 168.377.777,00 5.497.276,00 3,38 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 80.509.567,00 82.713.183,00 2.203.616,00 2,74 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 4.860.961,00 9.510.414,00 4.649.453,00 95,65 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 85.370.528,00 92.223.597,00 6.853.069,00 8,03 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 15.668.170,00 15.425.648,00 -242.522,00 -1,55 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 13.342.948,00 14.765.574,00 1.422.626,00 10,66 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 34.511.118,00 35.691.223,00 1.180.105,00 3,42 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 282.762.147,00 296.292.597,00 13.530.450,00 4,79 
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 υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2009-2010 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2009 2010 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 38.543.000,00 38.543.000,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 131.923.024,00 106.506.528,00 -25.416.496,00 -19,27 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 40.937.267,00 43.487.208,00 2.549.941,00 6,23 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 2.830.448,00 2.895.969,00 65.521,00 2,31 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 40.484.265,00 45.491.824,00 5.007.559,00 12,37 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 19.998.500,00 22.692.150,00 2.693.650,00 13,47 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 18.768.665,00 20.899.787,00 2.131.122,00 11,35 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 1.717.100,00 1.899.887,00 182.787,00 10,65 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 80.084,00 26.254,00 -53.830,00 -67,22 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 129.053.235,00 125.613.331,00 -3.439.904,00 -2,67 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 264.339.792,00 271.580.466,00 7.240.674,00 2,74 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 2.553.491,00 1.804.508,00 -748.983,00 -29,33 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 2.553.491,00 1.804.508,00 -748.983,00 -29,33 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 22.970.926,00 26.188.306,00 3.217.380,00 14,01 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 17.618.393,00 10.425.115,00 -7.193.278,00 -40,83 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 4.641.413,00 4.521.542,00 -119.871,00 -2,58 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 711.119,00 11.241.648,00 10.530.529,00 1480,84 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 6.428.388,00 5.749.111,00 -679.277,00 -10,57 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 31.952.805,00 33.741.945,00 1.789.140,00 5,60 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 296.292.597,00 305.322.391,00 9.029.794,00 3,05 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 0,00 0,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 91.063.957,00 102.134.362,00 11.070.405,00 12,16 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 53.925.596,00 55.791.843,00 1.866.247,00 3,46 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 168.377.777,00 181.314.428,00 12.936.651,00 7,68 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 82.713.183,00 79.329.764,00 -3.383.419,00 -4,09 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 9.510.414,00 8.694.101,00 -816.313,00 -8,58 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 92.223.597,00 88.023.865,00 -4.199.732,00 -4,55 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 5.500.000,00 10.539.992,00 5.039.992,00 91,64 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 15.425.648,00 14.610.566,00 -815.082,00 -5,28 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 14.765.574,00 10.833.539,00 -3.932.035,00 -26,63 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 35.691.223,00 35.984.098,00 292.875,00 0,82 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 296.292.597,00 305.322.391,00 9.029.794,00 3,05 

 

  



 
 

113 
 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2010-2011 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2010 2011 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 38.543.000,00 38.543.000,00 0,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 106.506.528,00 109.745.659,00 3.239.131,00 3,04 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 43.487.208,00 43.326.055,00 -161.153,00 -0,37 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 2.895.969,00 3.468.679,00 572.710,00 19,78 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 45.491.824,00 51.228.158,00 5.736.334,00 12,61 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 22.692.150,00 25.521.160,00 2.829.010,00 12,47 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 20.899.787,00 23.548.322,00 2.648.535,00 12,67 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 1.899.887,00 2.158.676,00 258.789,00 13,62 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 26.254,00 551.164,00 524.910,00 1999,35 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 125.613.331,00 132.297.304,00 6.683.973,00 5,32 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 271.580.466,00 276.703.701,00 5.123.235,00 1,89 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 1.804.508,00 1.549.028,00 -255.480,00 -14,16 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.804.508,00 1.549.028,00 -255.480,00 -14,16 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 26.188.306,00 20.389.525,00 -5.798.781,00 -22,14 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 10.425.115,00 11.142.016,00 716.901,00 6,88 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 4.521.542,00 4.356.401,00 -165.141,00 -3,65 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 11.241.648,00 4.891.109,00 -6.350.539,00 -56,49 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 5.749.111,00 4.054.608,00 -1.694.503,00 -29,47 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 33.741.945,00 25.993.161,00 -7.748.784,00 -22,96 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 305.322.391,00 302.696.862,00 -2.625.529,00 -0,86 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 0,00 0,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 102.134.362,00 105.164.200,00 3.029.838,00 2,97 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 55.791.843,00 61.165.854,00 5.374.011,00 9,63 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 181.314.428,00 189.718.277,00 8.403.849,00 4,63 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 79.329.764,00 56.376.433,00 -22.953.331,00 -28,93 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 8.694.101,00 4.822.304,00 -3.871.797,00 -44,53 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 88.023.865,00 61.198.736,00 -26.825.129,00 -30,47 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 10.539.992,00 36.000.000,00 25.460.008,00 241,56 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 14.610.566,00 10.895.119,00 -3.715.447,00 -25,43 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 10.833.539,00 4.884.729,00 -5.948.810,00 -54,91 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 35.984.098,00 51.779.848,00 15.795.750,00 43,90 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 305.322.391,00 302.696.862,00 -2.625.529,00 -0,86 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2011-2012 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2011 2012 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 38.543.000,00 30.332.125,00 -8.210.875,00 -21,30 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 109.745.659,00 95.190.700,00 -14.554.959,00 -13,26 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 43.326.055,00 42.759.410,00 -566.645,00 -1,31 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 3.468.679,00 3.557.253,00 88.574,00 2,55 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 51.228.158,00 56.110.546,00 4.882.388,00 9,53 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 25.521.160,00 28.129.145,00 2.607.985,00 10,22 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 23.548.322,00 25.511.253,00 1.962.931,00 8,34 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 2.158.676,00 2.470.148,00 311.472,00 14,43 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 551.164,00 549.192,00 -1.972,00 -0,36 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 132.297.304,00 121.124.873,00 -11.172.431,00 -8,44 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 276.703.701,00 237.403.007,00 -39.300.694,00 -14,20 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 1.549.028,00 1.155.494,00 -393.534,00 -25,41 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.549.028,00 1.155.494,00 -393.534,00 -25,41 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 20.389.525,00 30.536.462,00 10.146.937,00 49,77 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 11.142.016,00 23.762.705,00 12.620.689,00 113,27 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 4.356.401,00 4.428.281,00 71.880,00 1,65 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 4.891.109,00 2.345.476,00 -2.545.633,00 -52,05 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 4.054.608,00 4.364.506,00 309.898,00 7,64 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 25.993.161,00 36.056.462,00 10.063.301,00 38,72 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 302.696.862,00 273.459.469,00 -29.237.393,00 -9,66 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 0,00 0,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 105.164.200,00 89.790.025,00 -15.374.175,00 -14,62 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 61.165.854,00 54.445.526,00 -6.720.328,00 -10,99 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 189.718.277,00 167.623.774,00 -22.094.503,00 -11,65 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 56.376.433,00 70.929.842,00 14.553.409,00 25,81 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 4.822.304,00 3.700.918,00 -1.121.386,00 -23,25 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 61.198.736,00 74.630.760,00 13.432.024,00 21,95 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 36.000.000,00 13.303.500,00 -22.696.500,00 -63,05 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 10.895.119,00 10.940.609,00 45.490,00 0,42 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 4.884.729,00 6.960.826,00 2.076.097,00 42,50 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 51.779.848,00 31.204.935,00 -20.574.913,00 -39,74 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 302.696.862,00 273.459.469,00 -29.237.393,00 -9,66 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2012-2013 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2012 2013 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 30.332.125,00 30.332.125,00 0,00 0,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 95.190.700,00 95.781.588,00 590.888,00 0,62 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 42.759.410,00 43.613.100,00 853.690,00 2,00 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 3.557.253,00 3.591.814,00 34.561,00 0,97 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 56.110.546,00 60.721.600,00 4.611.054,00 8,22 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 28.129.145,00 30.218.234,00 2.089.089,00 7,43 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 25.511.253,00 27.731.442,00 2.220.189,00 8,70 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 2.470.148,00 2.771.924,00 301.776,00 12,22 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 549.192,00 99.670,00 -449.522,00 -81,85 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 121.124.873,00 118.171.000,00 -2.953.873,00 -2,44 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 237.403.007,00 230.867.697,00 -6.535.310,00 -2,75 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 1.155.494,00 1.172.263,00 16.769,00 1,45 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.155.494,00 1.172.263,00 16.769,00 1,45 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 30.536.462,00 21.559.142,00 -8.977.320,00 -29,40 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 23.762.705,00 13.548.934,00 -10.213.771,00 -42,98 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 4.428.281,00 2.943.267,00 -1.485.014,00 -33,53 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 2.345.476,00 5.066.942,00 2.721.466,00 116,03 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 4.364.506,00 10.426.079,00 6.061.573,00 138,88 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 36.056.462,00 33.157.484,00 -2.898.978,00 -8,04 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 273.459.469,00 264.025.181,00 -9.434.288,00 -3,45 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 0,00 0,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 89.790.025,00 87.337.356,00 -2.452.669,00 -2,73 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 54.445.526,00 48.942.182,00 -5.503.344,00 -10,11 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 167.623.774,00 159.667.762,00 -7.956.012,00 -4,75 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 70.929.842,00 70.983.554,00 53.712,00 0,08 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 3.700.918,00 4.585.099,00 884.181,00 23,89 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 74.630.760,00 75.568.653,00 937.893,00 1,26 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 13.303.500,00 8.851.750,00 -4.451.750,00 -33,46 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 10.940.609,00 11.900.089,00 959.480,00 8,77 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 6.960.826,00 8.036.926,00 1.076.100,00 15,46 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 31.204.935,00 28.788.765,00 -2.416.170,00 -7,74 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 273.459.469,00 264.025.181,00 -9.434.288,00 -3,45 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ τθσ ΙΑΩ Α.Ε. 2013-2014 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2013 2014 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 30.332.125,00 28.553.684,00 -1.778.441,00 -5,86 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 95.781.588,00 96.642.927,00 861.339,00 0,90 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 43.613.100,00 43.541.464,00 -71.636,00 -0,16 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 3.591.814,00 3.716.299,00 124.485,00 3,47 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 60.721.600,00 64.902.776,00 4.181.176,00 6,89 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 30.218.234,00 32.356.258,00 2.138.024,00 7,08 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 27.731.442,00 29.503.018,00 1.771.576,00 6,39 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 2.771.924,00 3.043.501,00 271.577,00 9,80 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 99.670,00 156.670,00 57.000,00 57,19 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 118.171.000,00 104.670.132,00 -13.500.868,00 -11,42 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 230.867.697,00 212.378.401,00 -18.489.296,00 -8,01 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 1.172.263,00 1.223.685,00 51.422,00 4,39 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.172.263,00 1.223.685,00 51.422,00 4,39 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 21.559.142,00 32.813.694,00 11.254.552,00 52,20 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 13.548.934,00 17.492.753,00 3.943.819,00 29,11 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 2.943.267,00 2.203.377,00 -739.890,00 -25,14 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 5.066.942,00 13.117.563,00 8.050.621,00 158,89 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 10.426.079,00 1.206.843,00 -9.219.236,00 -88,42 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 33.157.484,00 35.244.222,00 2.086.738,00 6,29 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 264.025.181,00 247.622.623,00 -16.402.558,00 -6,21 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 0,00 0,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 87.337.356,00 85.587.014,00 -1.750.342,00 -2,00 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 48.942.182,00 40.231.919,00 -8.710.263,00 -17,80 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 159.667.762,00 149.207.156,00 -10.460.606,00 -6,55 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 70.983.554,00 11.202.533,00 -59.781.021,00 -84,22 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 4.585.099,00 4.749.547,00 164.448,00 3,59 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 75.568.653,00 15.952.080,00 -59.616.573,00 -78,89 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 8.851.750,00 67.083.250,00 58.231.500,00 657,85 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 11.900.089,00 12.555.198,00 655.109,00 5,51 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 8.036.926,00 2.824.939,00 -5.211.987,00 -64,85 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 28.788.765,00 82.463.387,00 53.674.622,00 186,44 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 264.025.181,00 247.622.623,00 -16.402.558,00 -6,21 
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Μζςθ Σιμι Περιόδου -Ποςοςτιαία Μεταβολι Περιόδου 2006 -2014   τθσ ΙΑΩ Α.Ε.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 

ΜΕΗ ΣΙΜΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ            

(2006-2014) 

ΜΕΗ 
ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ           

(2006-2014) 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ     

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 3.569.210,50 -3,40 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ -2.068.675,08 -1,52 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 5.442.683,00 6,78 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 464.537,38 7,05 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 8.112.847,00 9,17 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 4.044.532,25 9,84 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 3.687.877,25 8,30 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 380.437,63 11,24 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 10.157,06 282,45 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 2.297.031,60 3,15 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 1.597.097,07 1,26 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ     

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ -132.200,69 -5,47 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 12.610,30 5,87 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 4.101.711,75 7,81 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 1.765.241,91 62,73 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ -22.397,54 5,53 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 325.789,88 207,20 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ -615.008,26 9,45 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 1.181.075,09 6,56 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 2.778.172,17 1,47 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ     

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ -5.505.911,50 -8,15 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ -304.803,35 -0,10 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 936.175,86 3,64 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -4.874.538,99 -2,43 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ -124.161,72 42,65 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 240.627,10 13,68 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 116.465,38 34,88 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 8.035.406,25 125,50 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 174.346,64 2,81 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ -673.507,12 -1,95 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 7.536.245,77 29,58 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 2.778.172,17 1,47 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2006-2007 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2006 2007 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 6.703.804,56 6.120.865,03 -582.939,53 -8,70 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 755.827,25 1.298.593,06 542.765,81 71,81 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 358.005,05 604.454,22 246.449,17 68,84 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 50.749.236,16 50.975.511,65 226.275,49 0,45 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  
ανταλλακτικά παγίων 2.160.184,77 1.771.746,07 -388.438,70 -17,98 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 30.160.599,73 39.806.593,98 9.645.994,25 31,98 

Διακζςιμα         

Φαμείο 23.733,32 23.768,32 35,00 0,15 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4.132.833,90 3.510.229,63 -622.604,27 -15,06 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 36.477.351,74 45.112.338,00 8.634.986,26 23,67 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 7.655.006,99 18.358.587,24 10.703.580,25 139,82 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 94.881.594,89 114.463.017,82 19.581.422,93 20,64 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.449.556,82 32.449.856,82 300,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ 
επενδφςεων -Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 0,00 0,00 0,00   

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.630.000,00 4.641.938,13 11.938,13 0,26 

Αποκεματικά κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον 451.514,36 -11.687.591,26 -12.139.105,62 -2.688,53 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 36.948.431,65 24.476.172,94 -12.472.258,71 -33,76 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 71.779,20 119.756,15 47.976,95 66,84 

Νοιπζσ προβλζψεισ 0,00 0,00 0,00   

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 57.276.450,24 89.514.934,43 32.238.484,19 56,29 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 163.654,46 113.588,57 -50.065,89 -30,59 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 116.597,76 90.589,41 -26.008,35 -22,31 

Σιςτωτζσ διάφοροι 304.437,36 0,00 -304.437,36 -100,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 57.861.139,52 89.719.112,41 31.857.972,89 55,06 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 244,52 147.979,32 147.734,80 60.418,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 94.881.594,89 114.463.017,82 19.581.422,93 20,64 

 



 
 

119 
 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2007-2008 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2007 2008 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 6.120.865,03 5.537.925,50 -582.939,53 -9,52 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 1.298.593,06 2.048.524,87 749.931,81 57,75 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 604.454,22 550.998,48 -53.455,74 -8,84 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 50.975.511,65 51.089.048,17 113.536,52 0,22 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 1.771.746,07 2.253.287,60 481.541,53 27,18 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 39.806.593,98 52.259.411,49 12.452.817,51 31,28 

Διακζςιμα         

Φαμείο 23.768,32 23.768,32 0,00 0,00 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 3.510.229,63 5.128.528,02 1.618.298,39 46,10 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 45.112.338,00 59.664.995,43 14.552.657,43 32,26 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 18.358.587,24 28.156.639,09 9.798.051,85 53,37 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 114.463.017,82 138.921.668,04 24.458.650,22 21,37 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.449.856,82 32.837.288,13 387.431,31 1,19 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.641.938,13 4.217.902,33 -424.035,80 -9,13 

Αποκεματικά κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -11.687.591,26 -27.286.764,35 -15.599.173,09 133,47 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 24.476.172,94 8.447.067,81 -16.029.105,13 -65,49 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 119.756,15 0,00 -119.756,15 -100,00 

Νοιπζσ προβλζψεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 89.514.934,43 130.066.974,45 40.552.040,02 45,30 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 113.588,57 117.560,56 3.971,99 3,50 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 90.589,41 87.630,23 -2.959,18 -3,27 

Σιςτωτζσ διάφοροι 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 89.719.112,41 130.302.165,24 40.583.052,83 45,23 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 147.979,32 172.434,99 24.455,67 16,53 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 114.463.017,82 138.921.668,04 24.458.650,22 21,37 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2008-2009 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2008 2009 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 5.537.925,50 4.954.985,97 -582.939,53 -10,53 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 2.048.524,87 1.997.292,80 -51.232,07 -2,50 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 550.998,48 539.107,32 -11.891,16 -2,16 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 51.089.048,17 50.442.983,41 -646.064,76 -1,26 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 2.253.287,60 2.675.843,80 422.556,20 18,75 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 52.259.411,49 75.659.474,42 23.400.062,93 44,78 

Διακζςιμα         

Φαμείο 23.768,32 23.768,32 0,00 0,00 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 5.128.528,02 4.971.832,42 -156.695,60 -3,06 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 59.664.995,43 83.330.918,96 23.665.923,53 39,66 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 28.156.639,09 31.680.850,68 3.524.211,59 12,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 138.921.668,04 165.460.144,78 26.538.476,74 19,10 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 0,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.217.902,33 4.356.822,33 138.920,00 3,29 

Αποκεματικά κεφάλαια 0,00 32.207.858,16 32.207.858,16 0,00 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -27.286.764,35 -47.771.066,66 -20.484.302,31 75,07 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8.447.067,81 19.855.994,44 11.408.926,63 135,06 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 0,00 120.524,33 120.524,33 0,00 

Νοιπζσ προβλζψεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 130.066.974,45 143.408.542,17 13.341.567,72 10,26 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 117.560,56 1.204.499,75 1.086.939,19 924,58 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 87.630,23 711.095,66 623.465,43 711,47 

Σιςτωτζσ διάφοροι 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 130.302.165,24 145.324.137,58 15.021.972,34 11,53 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 172.434,99 159.488,42 -12.946,57 -7,51 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 138.921.668,04 165.460.144,78 26.538.476,74 19,10 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2009-2010 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2009 2010 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 4.954.985,97 4.372.046,44 -582.939,53 -11,76 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 1.997.292,80 1.649.893,87 -347.398,93 -17,39 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 539.107,32 475.324,95 -63.782,37 -11,83 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 50.442.983,41 49.448.864,58 -994.118,83 -1,97 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 2.675.843,80 3.931.074,54 1.255.230,74 46,91 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 75.659.474,42 37.322.905,78 -38.336.568,64 -50,67 

Διακζςιμα         

Φαμείο 23.768,32 23.768,32 0,00 0,00 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4.971.832,42 15.672.167,19 10.700.334,77 215,22 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 83.330.918,96 56.949.915,83 -26.381.003,13 -31,66 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 31.680.850,68 12.448.346,80 -19.232.503,88 -60,71 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 165.460.144,78 118.847.612,49 -46.612.532,29 -28,17 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 0,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 0,00 34.996,63 34.996,63 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.356.822,33 4.356.822,33 0,00 0,00 

Αποκεματικά κεφάλαια 32.207.858,16 32.207.858,16 0,00 0,00 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 0,00 55.208.823,62 55.208.823,62 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -47.771.066,66 -65.568.885,64 -17.797.818,98 37,26 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 19.855.994,44 56.827.107,62 36.971.113,18 186,20 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 120.524,33 181.214,22 60.689,89 50,35 

Νοιπζσ προβλζψεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 143.408.542,17 53.091.656,52 -90.316.885,65 -62,98 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 1.204.499,75 5.019.211,18 3.814.711,43 316,71 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 711.095,66 3.511.732,62 2.800.636,96 393,85 

Σιςτωτζσ διάφοροι 0,00 0 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 145.324.137,58 61.622.600,32 -83.701.537,26 -57,60 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 159.488,42 216.690,33 57.201,91 35,87 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 165.460.144,78 118.847.612,49 -46.612.532,29 -28,17 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2010-2011 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2010 2011 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 4.372.046,44 3.789.106,91 -582.939,53 -13,33 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 1.649.893,87 1.271.430,44 -378.463,43 -22,94 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 475.324,95 367.480,28 -107.844,67 -22,69 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 49.448.864,58 48.379.616,95 -1.069.247,63 -2,16 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 3.931.074,54 2.124.256,10 -1.806.818,44 -45,96 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 37.322.905,78 50.084.321,93 12.761.416,15 34,19 

Διακζςιμα         

Φαμείο 23.768,32 25.158,20 1.389,88 5,85 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 15.672.167,19 4.744.984,19 -10.927.183,00 -69,72 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 56.949.915,83 56.978.720,42 28.804,59 0,05 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 12.448.346,80 21.262.870,91 8.814.524,11 70,81 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 118.847.612,49 126.647.516,43 7.799.903,94 6,56 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 0,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 34.996,63 34.996,92 0,29 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.356.822,33 4.356.822,33 0,00 0,00 

Αποκεματικά κεφάλαια 32.207.858,16 67.429.249,61 35.221.391,45 109,36 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 55.208.823,62 55.208.823,62 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -65.568.885,64 -74.005.435,74 -8.436.550,10 12,87 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.827.107,62 83.152.678,43 26.325.570,81 46,33 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 181.214,22 393.605,30 212.391,08 117,20 

Νοιπζσ προβλζψεισ 0,00 790.180,10 790.180,10 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 53.091.656,52 40.402.262,97 -12.689.393,55 -23,90 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 5.019.211,18 780.890,65 -4.238.320,53 -84,44 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 3.511.732,62 352.802,79 -3.158.929,83 -89,95 

Σιςτωτζσ διάφοροι 0 197.810,12 197.810,12 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 61.622.600,32 41.733.766,53 -19.888.833,79 -32,28 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 216.690,33 577.286,07 360.595,74 166,41 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 118.847.612,49 126.647.516,43 7.799.903,94 6,56 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2011-2012 

ΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2011 2012 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 3.789.106,91 3.206.167,38 -582.939,53 -15,38 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 1.271.430,44 733.952,09 -537.478,35 -42,27 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 367.480,28 250.550,47 -116.929,81 -31,82 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 48.379.616,95 47.142.269,26 -1.237.347,69 -2,56 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 2.124.256,10 1.990.093,50 -134.162,60 -6,32 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 5.553,60 5.553,60 0,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 50.084.321,93 96.935.460,97 46.851.139,04 93,54 

Διακζςιμα         

Φαμείο 25.158,20 23.768,32 -1.389,88 -5,52 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4.744.984,19 4.606.661,88 -138.322,31 -2,92 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 56.978.720,42 103.555.984,67 46.577.264,25 81,75 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 21.262.870,91 18.508.646,33 -2.754.224,58 -12,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 126.647.516,43 169.222.685,27 42.575.168,84 33,62 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 0,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 34.996,92 34.997,27 0,35 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.356.822,33 4.356.822,33 0,00 0,00 

Αποκεματικά κεφάλαια 67.429.249,61 104.721.694,61 37.292.445,00 55,31 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 55.208.823,62 55.208.823,62 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -74.005.435,74 -77.498.033,27 -3.492.597,53 4,72 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 83.152.678,43 116.503.863,79 33.351.185,36 40,11 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 393.605,30 378.898,85 -14.706,45 -3,74 

Νοιπζσ προβλζψεισ 790.180,10 274.668,75 -515.511,35 -65,24 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 40.402.262,97 51.349.150,28 10.946.887,31 27,09 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 780.890,65 329.978,76 -450.911,89 -57,74 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 352.802,79 150.427,56 -202.375,23 -57,36 

Σιςτωτζσ διάφοροι 197.810,12 65.193,59 -132.616,53 -67,04 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 41.733.766,53 51.894.750,19 10.160.983,66 24,35 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 577.286,07 170.503,69 -406.782,38 -70,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 126.647.516,43 169.222.685,27 42.575.168,84 33,62 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2012-2013 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2012 2013 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 3.206.167,38 2.914.697,62 -291.469,76 -9,09 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 733.952,09 591.543,78 -142.408,31 -19,40 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 250.550,47 269.555,78 19.005,31 7,59 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 47.142.269,26 46.727.396,50 -414.872,76 -0,88 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 1.990.093,50 1.899.421,50 -90.672,00 -4,56 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 5.553,60 954,52 -4.599,08 -82,81 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 96.935.460,97 77.194.417,82 -19.741.043,15 -20,37 

Διακζςιμα         

Φαμείο 23.768,32 290,7 -23.477,62 -98,78 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4.606.661,88 5.855.891,74 1.249.229,86 27,12 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 103.555.984,67 84.950.976,28 -18.605.008,39 -17,97 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 18.508.646,33 15.515.469,76 -2.993.176,57 -16,17 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 169.222.685,27 147.202.612,12 -22.020.073,15 -13,01 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 0,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 34.997,27 34.997,27 0,00 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.356.822,33 4.356.822,33 0,00 0,00 

Αποκεματικά κεφάλαια 104.721.694,61 105.252.250,59 530.555,98 0,51 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 55.208.823,62 55.208.823,62 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -77.498.033,27 -71.246.371,43 6.251.661,84 -8,07 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 116.503.863,79 123.087.386,37 6.583.522,58 5,65 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 378.898,85 363.898,85 -15.000,00 -3,96 

Νοιπζσ προβλζψεισ 274.668,75 274.668,75 0,00 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 51.349.150,28 22.560.697,86 -28.788.452,42 -56,06 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 4.442,04 4.442,04 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 329.978,76 414.436,56 84.457,80 25,59 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 150.427,56 196.134,80 45.707,24 30,38 

Σιςτωτζσ διάφοροι 65.193,59 152.798,88 87.605,29 134,38 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 51.894.750,19 23.328.510,14 -28.566.240,05 -55,05 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 170.503,69 148.148,01 -22.355,68 -13,11 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 169.222.685,27 147.202.612,12 -22.020.073,15 -13,01 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2013-2014 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2013 2014 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 2.914.697,62 2.623.227,86 -291.469,76 -10,00 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 591.543,78 465.826,70 -125.717,08 -21,25 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 269.555,78 233.200,23 -36.355,55 -13,49 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 46.727.396,50 46.273.854,11 -453.542,39 -0,97 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων 1.899.421,50 1.417.777,50 -481.644,00 -25,36 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 954,52 0 -954,52 -100,00 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 77.194.417,82 106.809.442,22 29.615.024,40 38,36 

Διακζςιμα         

Φαμείο 290,7 23.768,32 23.477,62 8.076,24 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 5.855.891,74 5.924.361,40 68.469,66 1,17 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 84.950.976,28 114.175.349,44 29.224.373,16 34,40 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 15.515.469,76 27.999.472,63 12.484.002,87 80,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 147.202.612,12 188.491.430,33 41.288.818,21 28,05 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 0,00 0,00 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 34.997,27 34.997,27 0,00 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.356.822,33 4.356.822,33 0,00 0,00 

Αποκεματικά κεφάλαια 105.252.250,59 145.369.250,59 40.117.000,00 38,12 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 55.208.823,62 55.208.823,62 0,00 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -71.246.371,43 -71.393.587,95 -147.216,52 0,21 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 123.087.386,37 162.884.886,24 39.797.499,87 32,33 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 363.898,85 334.921,56 -28.977,29 -7,96 

Νοιπζσ προβλζψεισ 274.668,75 274.668,75 0,00 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 22.560.697,86 24.201.625,40 1.640.927,54 7,27 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 4.442,04 0 -4.442,04 -100,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 414.436,56 257.072,89 -157.363,67 -37,97 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 196.134,80 123.648,17 -72.486,63 -36,96 

Σιςτωτζσ διάφοροι 152.798,88 60.688,07 -92.110,81 -60,28 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 23.328.510,14 24.643.034,53 1.314.524,39 5,63 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 148.148,01 353.919,25 205.771,24 138,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 147.202.612,12 188.491.430,33 41.288.818,21 28,05 
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Μζςθ Σιμι Περιόδου – Ποςοςτιαία Μεταβολι Περιόδου 2006-2014 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 

ΜΕΗ ΣΙΜΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ           

(2006-2014) 

ΜΕΗ ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ                           

(2006-2014) 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ     

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)     

Γιπεδα - Ρικόπεδα 0,00 0,00 

Μτίρια και τεχνικά ζργα -510.072,09 -11,04 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ -36.250,07 0,48 

Ξεταφορικά μζςα 0,00 0,00 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ -15.600,60 -1,80 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ -559.422,76 -1,14 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ     

Αποκζματα     

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  ανταλλακτικά 
παγίων -92.800,91 -0,92 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 -22,85 

Απαιτιςεισ     

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 9.581.105,31 25,39 

Διακζςιμα     

Φαμείο 4,38 997,24 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 223.940,94 24,86 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 9.712.249,71 20,27 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ     

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 2.543.058,21 33,39 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 11.701.226,43 11,02 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ     

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μεφάλαιο 48.466,41 0,15 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων 
-Δωρεζσ παγίων     

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 4.374,66 0,00 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων -34.147,66 -0,70 

Αποκεματικά κεφάλαια 18.171.156,32 25,41 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 6.901.102,95 0,00 

αποτελζςματα εισ νζον -8.980.637,79 -304,13 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15.742.056,82 51,74 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ     

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 32.892,80 14,84 

Νοιπζσ προβλζψεισ 34.333,59 -8,16 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ     

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ     

προμθκευτζσ -4.134.353,11 0,41 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 -12,50 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 11.677,30 132,46 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 881,30 115,73 

Σιςτωτζσ διάφοροι -30.468,66 -11,62 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ -4.152.263,12 -0,39 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ     

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 44.209,34 7.585,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 11.701.229,43 11,02 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2006-2007 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2006 31/12/2007 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 88.744.579,60 101.021.613,00 12.277.033,40 13,83 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 0,00 63.114.309,00 63.114.309,00 0,00 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 31.874.384,95 37.907.304,00 6.032.919,05 18,93 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 0,00 2.190.968,00 2.190.968,00 0,00 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 0,00 1.925.347,00 1.925.347,00 0,00 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 31.577.925,08 5.885.252,00 -25.692.673,08 -81,36 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 27.780.066,57 32.287.673,00 4.507.606,43 16,23 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 0,00 3.864.742,00 3.864.742,00 0,00 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 0,00 3.864.742,00 3.864.742,00 0,00 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 28.504.452,23 32.287.673,00 3.783.220,77 13,27 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -8.298.654,83 10.357.018,00 18.655.672,83 -224,80 

EBITDA 20.205.797,40 36.896.427,00 16.690.629,60 82,60 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2007-2008 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2007 31/12/2008 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 101.021.613,00 109.051.880,00 8.030.267,00 7,95 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 63.114.309,00 69.725.518,00 6.611.209,00 10,47 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 37.907.304,00 39.326.363,00 1.419.059,00 3,74 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 2.190.968,00 4.547.580,00 2.356.612,00 107,56 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 1.925.347,00 4.275.744,00 2.350.397,00 122,08 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 5.885.252,00 6.794.091,00 908.839,00 15,44 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 32.287.673,00 32.804.107,00 516.434,00 1,60 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 3.864.742,00 4.138.125,00 273.383,00 7,07 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 3.864.742,00 4.138.125,00 273.383,00 7,07 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 32.287.673,00 32.804.107,00 516.434,00 1,60 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 10.357.018,00 -7.930.906,00 -18.287.924,00 -176,58 

EBITDA 36.896.427,00 39.728.215,00 2.831.788,00 7,67 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2008-2009 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2008 31/12/2009 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 109.051.880,00 106.237.701,00 -2.814.179,00 -2,58 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 69.725.518,00 72.876.864,00 3.151.346,00 4,52 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 39.326.363,00 33.360.838,00 -5.965.525,00 -15,17 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 4.547.580,00 5.585.578,00 1.037.998,00 22,83 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 4.275.744,00 1.584.420,00 -2.691.324,00 -62,94 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 6.794.091,00 10.996.311,00 4.202.220,00 61,85 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 32.804.107,00 26.365.685,00 -6.438.422,00 -19,63 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 4.138.125,00 5.147.301,00 1.009.176,00 24,39 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 4.138.125,00 5.147.301,00 1.009.176,00 24,39 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 32.804.107,00 26.365.685,00 -6.438.422,00 -19,63 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -7.930.906,00 -9.174.297,00 -1.243.391,00 15,68 

EBITDA 39.728.215,00 32.058.675,00 -7.669.540,00 -19,31 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2009-2010 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2009 31/12/2010 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 106.237.701,00 87.100.343,00 -19.137.358,00 -18,01 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 72.876.864,00 69.567.622,00 -3.309.242,00 -4,54 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 33.360.838,00 17.532.721,00 -15.828.117,00 -47,45 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 5.585.578,00 5.647.086,00 61.508,00 1,10 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 1.584.420,00 1.196.693,00 -387.727,00 -24,47 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 10.996.311,00 7.105.698,00 -3.890.613,00 -35,38 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 26.365.685,00 14.877.417,00 -11.488.268,00 -43,57 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 5.147.301,00 5.654.064,00 506.763,00 9,85 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 5.147.301,00 5.654.064,00 506.763,00 9,85 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 26.365.685,00 14.877.417,00 -11.488.268,00 -43,57 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -9.174.297,00 -6.304.545,00 2.869.752,00 -31,28 

EBITDA 32.058.675,00 20.569.114,00 -11.489.561,00 -35,84 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2010-2011 

 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2010 31/12/2011 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 87.100.343,00 68.825.512,00 -18.274.831,00 -20,98 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 69.567.622,00 55.428.597,00 -14.139.025,00 -20,32 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 17.532.721,00 13.396.915,00 -4.135.806,00 -23,59 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 5.647.086,00 5.510.521,00 -136.565,00 -2,42 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 1.196.693,00 2.372.572,00 1.175.879,00 98,26 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 7.105.698,00 5.789.260,00 -1.316.438,00 -18,53 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 14.877.417,00 10.745.604,00 -4.131.813,00 -27,77 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 5.654.064,00 5.746.060,00 91.996,00 1,63 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 5.654.064,00 5.746.060,00 91.996,00 1,63 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 14.877.417,00 10.745.604,00 -4.131.813,00 -27,77 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -6.304.545,00 -2.341.755,00 3.962.790,00 -62,86 

EBITDA 20.569.114,00 18.669.361,00 -1.899.753,00 -9,24 

 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2011-2012 

 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2011 31/12/2012 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 68.825.512,00 67.519.227,00 -1.306.285,00 -1,90 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 55.428.597,00 52.228.205,00 3.200.392,00 -5,77 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 13.396.915,00 15.291.022,00 1.894.107,00 14,14 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 5.510.521,00 3.489.395,00 -2.021.126,00 -36,68 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 2.372.572,00 5.108.411,00 2.735.839,00 115,31 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 5.789.260,00 5.888.132,00 98.872,00 1,71 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 10.745.604,00 7.783.873,00 -2.961.731,00 -27,56 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 11.172.430,00 11.172.430,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 5.746.060,00 5.534.789,00 -211.271,00 -3,68 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 5.746.060,00 5.534.789,00 -211.271,00 -3,68 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 10.745.604,00 -3.388.557,00 -14.134.161,00 -131,53 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -2.341.755,00 -584.582,00 1.757.173,00 -75,04 

EBITDA 18.669.361,00 18.133.555,00 -535.806,00 -2,87 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2012-2013 

 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2012 31/12/2013 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 67.519.227,00 56.442.251,00 -11.076.976,00 -16,41 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 52.228.205,00 47.650.260,00 -4.577.945,00 -8,77 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 15.291.022,00 8.791.990,00 -6.499.032,00 -42,50 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 3.489.395,00 2.729.562,00 -759.833,00 -21,78 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 5.108.411,00 3.053.128,00 -2.055.283,00 -40,23 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 5.888.132,00 6.267.187,00 379.055,00 6,44 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 7.783.873,00 2.201.237,00 -5.582.636,00 -71,72 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 11.172.430,00 4.784.295,00 -6.388.135,00 -57,18 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 5.534.789,00 4.825.505,00 -709.284,00 -12,82 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 5.534.789,00 4.825.505,00 -709.284,00 -12,82 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -3.388.557,00 -2.583.058,00 805.499,00 -23,77 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -584.582,00 -1.561.602,00 -977.020,00 167,13 

EBITDA 18.133.555,00 9.955.399,00 -8.178.156,00 -45,10 

 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΑΩ Α.Ε.» 2013-2014 

 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2013 31/12/2014 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 56.442.251,00 62.797.636,00 6.355.385,00 11,26 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 47.650.260,00 48.333.890,00 683.630,00 1,43 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 8.791.990,00 14.463.746,00 5.671.756,00 64,51 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 2.729.562,00 3.966.280,00 1.236.718,00 45,31 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 3.053.128,00 3.087.666,00 34.538,00 1,13 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 6.267.187,00 6.163.686,00 -103.501,00 -1,65 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 2.201.237,00 9.178.675,00 6.977.438,00 316,98 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 4.784.295,00 14.506.643,00 9.722.348,00 203,21 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 4.825.505,00 4.763.393,00 -62.112,00 -1,29 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 4.825.505,00 4.763.393,00 -62.112,00 -1,29 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -2.583.058,00 -5.327.968,00 -2.744.910,00 106,27 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -1.561.602,00 -1.549.464,00 12.138,00 -0,78 

EBITDA 9.955.399,00 16.284.423,00 6.329.024,00 63,57 
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Μζςθ Σιμι Περιόδου – Μζςθ Ετιςια Μεταβολι  2006-2014 του «ΙΑΩ Α.Ε.» 

 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 
ΜΕΘ ΣΙΜΘ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 

ΜΕΘ ΕΣΘΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΘ 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ     

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) -3.243.367,95 -3,35 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 6.041.736,25 -2,87 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ -2.176.329,87 -3,42 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 495.785,00 14,49 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 385.958,25 26,14 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ -3.176.779,89 -6,44 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ -2.325.173,95 18,07 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 1.813.330,38 18,25 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 595.424,13 3,14 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 595.424,13 3,14 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -4.229.052,53 -15,64 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 843.648,85 -48,56 

EBITDA -490.171,80 5,19 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2006-2007 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2006 31/12/2007 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 40.515.470,60 49.397.667,24 8.882.196,64 21,92 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 77.301.599,40 86.033.802,53 8.732.203,13 11,30 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -36.786.128,80 -36.636.135,29 149.993,51 -0,41 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 39.008.881,41 39.715.558,45 706.677,04 1,81 

ΤΝΟΛΟ 2.222.752,61 3.079.423,16 856.670,55 38,54 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 15.832.857,71 18.105.822,67 2.272.964,96 14,36 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -13.610.105,10 -15.026.399,51 -1.416.294,41 10,41 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 148.650,87 90.852,95 -57.797,92 -38,88 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -148.650,85 -90.852,95 57.797,90 -38,88 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) -13.461.454,23 -14.935.546,56 -1.474.092,33 10,95 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -13.912.968,59 -2.796.440,94 11.116.527,65 -79,90 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) 451.514,36 -12.139.105,62 -11.687.591,26 

-
2.588,53 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2007-2008 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2007 31/12/2008 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 49.397.667,24 53.278.519,49 3.880.852,25 7,86 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 86.033.802,53 95.013.831,34 8.980.028,81 10,44 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -36.636.135,29 -41.735.311,85 -5.099.176,56 13,92 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 39.715.558,45 46.863.159,91 7.147.601,46 18,00 

ΤΝΟΛΟ 3.079.423,16 5.127.848,06 2.048.424,90 66,52 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 18.105.822,67 20.668.759,58 2.562.936,91 14,16 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -15.026.399,51 -15.540.911,52 -514.512,01 3,42 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 90.852,95 169.638,30 78.785,35 86,72 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -90.852,95 -169.638,30 -78.785,35 86,72 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) -14.935.546,56 15.371.273,22 30.306.819,78 -202,92 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -2.796.440,94 -227.899,87 2.568.541,07 -91,85 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -12.139.105,62 -15.599.173,09 -3.460.067,47 28,50 

 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2008-2009 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2008 31/12/2009 ΔΙΑΦΡΤΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 53.278.519,49 51.419.623,06 -1.858.896,43 -3,49 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 95.013.831,34 97.585.373,07 2.571.541,73 2,71 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -41.735.311,85 -46.165.750,01 -4.430.438,16 10,62 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 46.863.159,91 45.584.121,39 -1.279.038,52 -2,73 

ΤΝΟΛΟ 5.127.848,06 -581.628,62 -5.709.476,68 -111,34 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 20.668.759,58 21.243.492,77 574.733,19 2,78 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -15.540.911,52 -21.825.121,39 -6.284.209,87 40,44 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 169.638,30 164.744,93 -4.893,37 -2,88 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -169.638,30 -164.744,93 4.893,37 -2,88 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) 15.371.273,22 -21.660.376,46 -37.031.649,68 -240,91 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -227.899,87 -1.176.074,15 -948.174,28 416,05 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -15.599.173,09 -20.484.302,31 -4.885.129,22 31,32 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2009-2010 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2009 31/12/2010 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 51.419.623,06 49.350.223,41 -2.069.399,65 -4,02 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 97.585.373,07 91.711.572,02 -5.873.801,05 -6,02 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -46.165.750,01 -42.361.348,61 3.804.401,40 -8,24 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 45.584.121,39 43.349.236,23 -2.234.885,16 -4,90 

ΤΝΟΛΟ -581.628,62 987.887,62 1.569.516,24 -269,85 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 21.243.492,77 20.676.413,37 -567.079,40 -2,67 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -21.825.121,39 -19.688.525,75 2.136.595,64 -9,79 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 164.744,93 54.095,96 -110.648,97 -67,16 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -164.744,93 -54.095,96 110.648,97 -67,16 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) -21.660.376,46 -19.634.429,79 2.025.946,67 -9,35 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -1.176.074,15 -1.848.183,47 -672.109,32 57,15 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -20.484.302,31 -17.786.246,32 2.698.055,99 -13,17 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2010-2011 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2010 31/12/2011 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 49.350.223,41 46.654.150,37 -2.696.073,04 -5,46 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 91.711.572,02 79.625.119,29 -12.086.452,73 -13,18 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -42.361.348,61 -32.970.968,92 9.390.379,69 -22,17 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 43.349.236,23 40.225.353,99 -3.123.882,24 -7,21 

ΤΝΟΛΟ 987.887,62 7.254.385,07 6.266.497,45 634,33 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 20.676.413,37 19.433.596,14 -1.242.817,23 -6,01 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -19.688.525,75 -12.179.211,06 7.509.314,69 -38,14 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 54.095,96 367.885,34 313.789,38 580,06 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -54.095,96 -367.885,34 -313.789,38 580,06 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) -19.634.429,79 -11.811.325,72 7.823.104,07 -39,84 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -1.848.183,47 -4.863.802,72 -3.015.619,25 163,17 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -17.786.246,32 -8.426.503,92 9.359.742,40 -52,62 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2011-2012 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2011 31/12/2012 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 46.654.150,37 43.067.814,97 -3.586.335,40 -7,69 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 79.625.119,29 68.586.639,58 -11.038.479,71 -13,86 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -32.970.968,92 -25.518.824,61 7.452.144,31 -22,60 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 40.225.353,99 34.965.929,56 -5.259.424,43 -13,07 

ΤΝΟΛΟ 7.254.385,07 9.447.104,95 2.192.719,88 30,23 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 19.433.596,14 16.705.219,60 -2.728.376,54 -14,04 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -12.179.211,06 -7.258.114,65 4.921.096,41 -40,41 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 367.885,34 155.064,74 -212.820,60 -57,85 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -367.885,34 -155.064,74 212.820,60 -57,85 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) -11.811.325,72 -7.103.049,91 4.708.275,81 -39,86 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -4.863.802,72 -3.619.150,54 1.244.652,18 -25,59 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -8.426.503,92 -3.483.899,37 4.942.604,55 -58,66 

 

υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2012-2013 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2012 31/12/2013 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 43.067.814,97 50.469.602,82 7.401.787,85 17,19 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 68.586.639,58 70.961.308,48 2.374.668,90 3,46 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -25.518.824,61 -20.491.705,66 5.027.118,95 -19,70 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 34.965.929,56 31.089.168,16 -3.876.761,40 -11,09 

ΤΝΟΛΟ 9.447.104,95 10.597.462,50 1.150.357,55 12,18 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 16.705.219,60 3.473.547,83 -13.231.671,77 -79,21 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) -7.258.114,65 7.123.914,67 14.382.029,32 -198,15 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 155.064,74 48.704,50 -106.360,24 -68,59 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -155.064,74 0,00 155.064,74 -100,00 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) -7.103.049,91 7.172.619,17 14.275.669,08 -200,98 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -3.619.150,54 -1.171.724,02 2.447.426,52 -67,62 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -3.483.899,37 6.262.619,95 9.746.519,32 -279,76 
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υγκριτικζσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 2013-2014 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2013 31/12/2014 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 50.469.602,82 42.050.535,16 -8.419.067,66 -16,68 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 70.961.308,48 70.065.793,49 -895.514,99 -1,26 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -20.491.705,66 -28.015.258,33 -7.523.552,67 36,72 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 31.089.168,16 30.445.269,45 -643.898,71 -2,07 

ΤΝΟΛΟ 10.597.462,50 2.430.011,12 -8.167.451,38 -77,07 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 3.473.547,83 3.507.959,95 34.412,12 0,99 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) 7.123.914,67 -1.077.948,83 -8.201.863,50 -115,13 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 48.704,50 188.901,64 140.197,14 287,85 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) 7.172.619,17 -889.047,19 -8.061.666,36 -112,40 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -1.171.724,02 756.998,82 1.928.722,84 -164,61 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) 6.262.619,95 -132.048,37 -6.394.668,32 -102,11 

 

Μζςθ Σιμι Περιόδου – Μζςθ Ετιςια Μεταβολι  2006-2014 του «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ» 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 
ΜΕΘ ΣΙΜΘ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 

ΜΕΘ ΕΣΘΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΘ 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ     

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 191.883,07 1,20 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ -904.475,74 -0,80 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 1.096.358,81 -1,48 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ -1.070.451,50 -2,66 

ΤΝΟΛΟ 25.907,31 40,44 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 2.417.602,21 -33,95 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) 1.566.519,53 -43,42 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 5.031,35 89,91 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 18.581,36 50,00 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) 1.571.550,88 -104,41 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 1.833.745,93 25,85 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΚΕΡΔΟ) -72.945,34 -404,38 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2 φνολο δθμόςιων νοςοκομείων 

Υτουσ κατωτζρω πίνακεσ αναφζρονται με αλφαβθτικι ςειρά όλα τα δθμόςια νοςοκομεία 

δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ φροντίδασ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια όπωσ ακριβϊσ  τα λάβαμε από το υπουργείο υγείασ. Υτθν πρϊτθ ςτιλθ των 

πινάκων αναφζρετε θ υγειονομικι περιφζρεια ςτθν οποία ανικουν διοικθτικά τα νοςοκομεία, 

ςτθν δεφτερθ ςτιλθ ο αφξοντασ αρικμόσ, ςτθν τρίτθ ςτιλθ αναφζρεται ο νομόσ ςτον οποίο 

υπάρχει θ ζδρα του νοςοκομείου και ςτθν τζταρτθ ςτιλθ αναφζρεται θ ονομαςία του κάκε 

νοςοκομείου κακϊσ και ποια ςυγχωνεφτθκαν με ποια. 

Νοςοκομεία 1θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

1θ 
ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ 
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ 

ΑΦΙΜΘΥ 

1 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ''Ρ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ'' 
- ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ - ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΘ 

2 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΟΡΥΘΞΑΦΩΟ ΘΩΤΑΜΡΥ 
ΑΘΘΟΩΟ ''ΥΩΦΘΤΙΑ'' 

3 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΦΦΙΜΘΥ ''ΜΑΦ'' - ΕΘΟΙΜΡ 
ΜΕΟΦΤΡ ΑΣΡΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

4 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ''Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ'' 

5 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ ΑΘΘΟΩΟ ''ΑΓΙΑ 
ΥΡΦΙΑ'' -ΣΑΙΔΩΟ ΣΕΟΦΕΝΘΥ 

6 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ''ΝΑΛΜΡ'' 

7 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ''ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ'' 

8 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ''ΕΝΕΟΑ ΒΕΟΙΗΕΝΡΧ'' -'' 
ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ'' 

9 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΡΤΓΙΑΝΕΟΕΙΡ / ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ 
ΕΕΥ 

10 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ ΑΘΘΟΩΟ ''Σ. &Α. 
ΜΧΤΙΑΜΡΧ'' 

11 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΦΦΙΜΘΥ ''ΥΙΥΞΑΟΡΓΝΕΙΡ - 
ΑΞΑΝΙΑ ΦΝΕΞΙΓΜ'' 

12 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΑΟΦΙΜΑΤ/ΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ''ΑΓ. 
ΥΑΒΒΑΥ'' 

13 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Ο. ΙΩΟΙΑΥ 
''ΜΩΟΥΦΑΟΦΡΣΡΧΝΕΙΡ'' - ΣΑΦΘΥΙΩΟ 

14 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΡΓΜΡΝΡΓΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΘΦΙΥΙΑΥ ''ΑΓ. 
ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ'' 

15 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ''Θ ΕΝΣΙΥ'' 

16 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ''Θ 
ΣΑΞΞΑΜΑΤΙΥΦΡΥ'' 

17 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΦΤΡΔΙΥΙΩΟ & ΔΕΤΞΑΦΙΜΩΟ ΟΡΥΩΟ 
ΑΘΘΟΩΟ "ΑΟΔΤΕΑΥ ΥΧΓΓΤΡΥ 

18 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΣΑΘΡΝΡΓΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ 
ΥΣΘΝΙΡΣΡΧΝΕΙΡ "Θ ΑΓΙΑ ΕΝΕΟΘ'' 

19 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΕΤΕΧΟΘΥ ΟΡΥΘΞΑΦΩΟ ΘΩΤΑΜΡΥ, 
ΧΓΙΕΙΟΘΥ ΜΑΙ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ ΦΘΥ ΕΤΓΑΥΙΑΥ 
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Νοςοκομεία 2θσ  Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

2
θ

 Χ
ΓΕ

ΙΡ
Ο

Ρ
Ξ

ΙΜ
Θ

 Σ
ΕΤ

ΙΦ
ΕΤ

ΕΙ
Α

 Σ
ΕΙ

Τ
Α

ΙΩ
Ο

 Μ
Α

Ι Α
ΙΓ

Α
ΙΡ

Χ 

1 ΑΦΦΙΜΘΥ ΨΧΧΙΑΦΤΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΦΦΙΜΘΥ 

2 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΨΧΧΙΑΦΤΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΦΦΙΜΘΥ  
''ΔΤΡΞΡΜΑΙΦΕΙΡ'' 

3 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
''ΑΦΦΙΜΡΟ'' 

4 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ''ΑΥΜΝΘΣΙΕΙΡ'' ΒΡΧΝΑΥ 

5 ΑΦΦΙΜΘΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΟΙΜΑΙΑΥ ΣΕΙΤΑΙΑ ''ΑΓΙΡΥ 
ΣΑΟΦΕΝΕΘΞΩΟ'' - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΦΦΙΜΘΥ ''ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ'' 

6 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΕΙΤΑΙΑ ''ΦΗΑΟΕΙΡ'' 

7 ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΑΟΦΙΜΑΤ/ΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΕΙΤΑΙΑ 
''ΞΕΦΑΠΑ'' 

8 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ ''ΘΤΙΑΥΙΡ'' 

9 ΑΦΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ - Μ.Χ. ΜΧΘΘΤΩΟ 

10 ΔΩΔΕΜΑΟΘΥΡΧ ΜΤΑΦΙΜΡ ΘΕΤΑΣΕΧΦΘΤΙΡ -Μ.Χ. ΝΕΤΡΧ 

11 ΔΩΔΕΜΑΟΘΥΡΧ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΤΡΔΡΧ ϋϋΑΟΔΤΕΑΥ 
ΣΑΣΑΟΔΤΕΡΧ'' - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΩ 
''ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡΟ'' - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ - Μ.Χ. 
ΜΑΝΧΞΟΡΧ ''ΦΡ ΒΡΧΒΑΝΕΙΡ'' 

12 ΝΕΥΒΡΧ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 
''ΒΡΥΦΑΟΕΙΡ'' - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Μ.Χ. 
ΝΘΞΟΡΧ 

13 ΜΧΜΝΑΔΩΟ  
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΧΤΡΧ ''ΒΑΤΔΑΜΕΙΡ ΜΑΙ 
ΣΤΩΙΡ'' ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ - Μ.Χ. ΟΑΠΡΧ 

14 ΥΑΞΡΧ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΑΞΡΧ ''ΑΓ. 
ΣΑΟΦΕΝΕΘΞΩΟ'' - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ -Μ.Χ. 
ΙΜΑΤΙΑΥ 

15 ΧΙΡΧ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΙΡΧ ''ΥΜΧΝΙΦΥΕΙΡ'' 

16 ΑΦΦΙΜΘΥ  ΩΟΑΥΕΙΡ ΜΑΤΔΙΡΧΕΙΤΡΧΤΓΕΙΡ ΜΕΟΦΤΡ 
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Νοςοκομεία 3θσ  Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

3
θ

 Χ
ΓΕ

ΙΡ
Ο

Ρ
Ξ

ΙΜ
Θ

 Σ
ΕΤ

ΙΦ
ΕΤ

ΕΙ
Α

 Ξ
Α

Μ
ΕΔ

Ρ
Ο

ΙΑ
Υ 

1 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ''Γ. 
ΣΑΣΑΟΙΜΡΝΑΡΧ'' (Γ.Ο.Θ. ''Γ. ΣΑΣΑΟΙΜΡΝΑΡΧ'' + 
ΨΧΧΙΑΦΤΙΜΡ Ο.Θ.) 

2 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ''Γ. 
ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ'' - ''Ρ ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ'' 

3 ΣΙΕΤΙΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΦΕΤΙΟΘΥ 

4 ΜΡΗΑΟΘΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ''ΞΑΞΑΦΥΕΙΡ'' - 
ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ'' (Γ.Ο. ΜΡΗΑΟΘΥ '' ΞΑΞΦΥΕΙΡ'' + 
Γ.Ο. ΣΦΡΝΕΞΑΛΔΑΥ ''ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ'' 

5 ΘΞΑΘΕΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΞΑΘΙΑΥ (Γ.Ο. ΒΕΤΡΙΑΥ 
+ Γ.Ο. ΟΑΡΧΥΑΥ) 

6 ΣΕΝΝΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΕΝΝΑΥ (Γ.Ο. 
ΓΙΑΟΟΙΦΥΩΟ + Γ.Ο. ΕΔΕΥΥΑΥ) 

7 ΓΤΕΒΕΟΩΟ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΓΤΕΒΕΟΩΟ 

8 ΦΝΩΤΙΟΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΝΩΤΙΟΑΥ ''ΕΝΕΟΘ Θ. 
ΔΘΞΘΦΤΙΡΧ'' 

9 ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 

10 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ 
 

Νοςοκομεία  4θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

4
θ

 Χ
ΓΕ

ΙΡ
Ο

Ρ
Ξ

ΙΜ
Θ

 Σ
ΕΤ

ΙΦ
ΕΤ

ΕΙ
Α

 Ξ
Α

Μ
ΕΔ

Ρ
Ο

ΙΑ
Υ 

Μ
Α

Ι Θ
Τ

Α
Μ

Θ
Υ 1 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ''ΑΧΕΣΑ'' 

2 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ 
''ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ'' (Γ.Ο.Θ. ''ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ'' + Ο. 
ΑΦΤΡΔΙΥΙΩΟ ΜΑΙ ΔΕΤΞΑΦΙΜΩΟ ΟΡΥΩΟ Θ.) 

3 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ 
ΣΤΩΦΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ''ΑΓ. 
ΣΑΧΝΡΥ'' 

4 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΑΟΦΙΜ/ΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ''ΘΕΑΓΕΟΕΙΡ'' 

5 ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΕΙΔΙΜΩΟ ΣΑΘΘΥΕΩΟ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ 

6 ΕΒΤΡΧ 
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΕΒΤΡΧ 
(Γ.Ο. ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ + Γ.Ο. ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΧΡΧ) 

7 ΜΑΒΑΝΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΒΑΝΑΥ 

8 ΥΕΤΤΩΟ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΕΤΤΩΟ 

9 ΠΑΟΘΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΠΑΟΘΘΥ 

10 ΔΤΑΞΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΤΑΞΑΥ 

11 ΜΙΝΜΙΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΙΝΜΙΥ (Γ.Ο. ΜΙΝΜΙΥ + Γ.Ο. - Μ.Χ. 
ΓΡΧΞΕΟΙΥΥΑΥ) 

12 ΧΑΝΜΙΔΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘΥ 

13 ΤΡΔΡΣΘΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ 
''ΥΙΥΞΑΟΡΓΝΕΙΡ'' 
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Νοςοκομεία  5θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

5
θ

 Χ
ΓΕ

ΙΡ
Ο

Ρ
Ξ

ΙΜ
Θ

 Σ
ΕΤ

ΙΦ
ΕΤ

ΕΙ
Α

 Θ
ΕΥ

ΥΥ
Α

Ν
ΙΑ

Υ 
Μ

Α
Ι 

ΥΦ
ΕΤ

ΕΑ
Υ 

ΕΝ
Ν

Α
Δ

Α
Υ 

1 ΝΑΤΙΥΑΥ 

ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
ΝΑΤΙΥΑΥ - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΑΤΙΥΑΥ - 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΑΤΙΥΑΥ 
''ΜΡΧΦΝΙΞΣΑΟΕΙΡ & ΦΤΙΑΟΦΑΦΧΝΝΕΙΡ'' 

2 ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΒΡΝΡΧ 
"ΑΧΙΝΝΡΣΡΧΝΕΙΡ'' 

3 ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΑΞΙΑΥ 

4 ΦΤΙΜΑΝΩΟ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΤΙΜΑΝΩΟ 

5 ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ 

6 ΒΡΙΩΦΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΙΒΑΔΕΙΑΥ - ΓΕΟΙΜΡ 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΘΒΩΟ 

7 ΕΧΒΡΙΑΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΑΝΜΙΔΑΥ - ΓΕΟΙΜΡ 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Μ.Χ. ΜΑΤΧΥΦΡΧ - ΓΕΟΙΜΡ 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ - Μ.Χ. ΜΧΞΘΥ 

8 ΦΩΜΙΔΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΞΦΙΥΥΑΥ 

9 ΕΧΤΧΦΑΟΙΑΥ ΓΕΟΙΜΡ  ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ 
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Νοςοκομεία  6θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

6
θ

 Χ
ΓΕ

ΙΡ
Ο

Ρ
Ξ

ΙΜ
Θ

 Σ
ΕΤ

ΙΦ
ΕΤ

ΕΙ
Α

 Σ
ΕΝ

Ρ
Σ

Ρ
Ο

Ο
Θ

ΥΡ
Χ,

 ΙΡ
Ο

ΙΩ
Ο

 Ο
Θ

ΥΩ
Ο

, Θ
Σ

ΕΙ
Τ

Ρ
Χ 

Μ
Α

Ι Δ
ΧΦ

ΙΜ
Θ

Υ 
ΕΝ

Ν
Α

Δ
Ρ

Υ 

1 ΑΧΑΛΑΥ 
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
ΣΑΦΤΩΟ ''ΣΑΟΑΓΙΑ Θ ΒΡΘΘΕΙΑ'' 

2 ΑΧΑΛΑΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΦΤΩΟ (Γ.Ο. ΣΑΦΤΩΟ 
«Ρ ΑΓΙΡΥ ΑΟΔΤΕΑΥ» + Ο. ΟΡΥΘΞΑΦΩΟ 
ΘΩΤΑΜΡΥ ΟΔ ΕΝΝΑΔΑΥ «Ρ ΑΓΙΡΥ ΝΡΧΜΑΥ» 

3 ΑΧΑΛΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΟΑΦΡΝΡΜΘΥ ΑΧΑΛΑΥ 
(Γ.Ο. ΑΙΓΙΡΧ + Γ.Ο. - Μ.Χ. ΜΑΝΑΒΤΧΦΩΟ) 

4 ΑΧΑΛΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ ΣΑΦΤΩΟ 
''ΜΑΤΑΞΑΟΔΑΟΕΙΡ'' 

5 ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ (Γ.Ο. 
ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ + Γ.Ο.-Μ.Χ. ΜΧΣΑΤΙΥΥΙΑΥ) 

6 ΝΑΜΩΟΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΑΜΩΟΙΑΥ (Γ.Ο. ΥΣΑΤΦΘΥ 
«Ι. & ΑΙΜ. ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ» + Γ.Ο. - ΜΧ ΞΡΝΑΩΟ) 

7 ΑΤΜΑΔΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΣΑΟΑΤΜΑΔΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΤΙΣΡΝΘΥ 
''Θ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΦΤΙΑ'' 

8 ΘΝΕΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΝΕΙΑΥ (Γ. Ο. ΣΧΤΓΡΧ + Γ. 
Ο. ΑΞΑΝΙΑΔΑΥ + Γ.Ο. - Μ.Χ. ΜΤΕΥΦΕΟΩΟ) 

9 ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

10 ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ (Γ.Ο. ΑΤΓΡΧΥ 
+ Γ.Ο. ΟΑΧΣΝΙΡΧ) 

11 ΑΙΦΩΝΡΜΑΤΟΑΟΙΑΥ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΙΦΩΝΡΜΑΤΟΑΟΙΑΥ (Γ.Ο. 
ΑΤΓΡΧΥ + Γ.Ο. ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ ''ΧΑΦΗΘΜΩΥΦΑ'') 

12 ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 

13 ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ  ''Γ. 
ΧΑΦΗΘΜΩΥΦΑ'' 

14 ΑΤΦΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΤΦΑΥ 

15 ΣΤΕΒΕΗΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΤΕΒΕΗΑΥ 

16 ΘΕΥΣΤΩΦΙΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ - Μ.Χ. ΦΙΝΙΑΦΩΟ 

17 ΜΕΤΜΧΤΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΕΤΜΧΤΑΥ 

18 ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΦΑΝΝΘΟΙΑΥ (Γ.Ο. 
ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ + Γ.Ο. ΝΘΠΡΧΤΙΡΧ 
''ΞΑΟΦΗΑΒΙΟΑΦΕΙΡ'') 

19 ΝΕΧΜΑΔΑΥ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΕΧΜΑΔΑΥ 

20 ΗΑΜΧΟΘΡΧ 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΗΑΜΧΟΘΡΧ '' ΑΓ. 
ΔΙΡΟΧΥΙΡΥ'' 
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Νοςοκομεία  7θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ  

Τ.Π.Ε. 

Α/Α 
ΝΟ/ΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ Τ.Π.Ε. ΝΟΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

7
θ

 Χ
ΓΕ

Ρ
Ο

Ρ
Ξ

ΙΜ
Θ

 Σ
ΕΤ

ΙΦ
ΕΤ

ΕΙ
Α

 Μ
Τ

Θ
ΦΘ

Υ 

1 ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ 

ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΑΜΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ - ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 
''ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ'' 

2 ΧΑΟΙΩΟ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΑΟΙΩΟ ''ΑΓ. ΓΕΩΤΓΙΡΥ'' 

3 ΝΑΥΙΘΙΡΧ 

ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ''ΑΓΙΡΧ ΟΙΜΡΝΑΡΧ'' - 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ - Μ.Χ. ΙΕΤΑΣΕΦΤΑΥ - 
ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ -Μ.Χ. ΥΘΦΕΙΑΥ- ΓΕΟΙΜΡ 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ -Μ.Χ. ΟΕΑΣΡΝΕΩΥ 
''ΔΙΑΝΧΟΑΜΕΙΡ'' 

4 ΤΕΘΧΞΟΡΧ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΤΕΘΧΞΟΡΧ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3  Ιςολογιςτικζσ  καταςτάςεισ των οικονομικϊν μονάδων 

Κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ 2006 – 2010 «ΙΑΩ Α.Ε.» 

ΣΙΟΑΜΑΥ   ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ & ΣΑΘΘΦΙΜΡΧ  «ΙΑΥΩ Α.Ε.» 2006-2010 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2006 2007 2008 2009 2010 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ           

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 38.543.000,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 113.192.327,60 116.453.014,00 127.065.870,00 131.923.024,00 106.506.528,00 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 0,00 27.023.039,00 37.421.958,00 40.937.267,00 43.487.208,00 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 0,00 2.191.636,00 2.544.196,00 2.830.448,00 2.895.969,00 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 0,00 32.355.798,00 36.488.810,00 40.484.265,00 45.491.824,00 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 0,00 15.382.818,00 17.474.500,00 19.998.500,00 22.692.150,00 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 0,00 15.664.957,00 17.482.784,00 18.768.665,00 20.899.787,00 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 0,00 1.308.022,00 1.531.527,00 1.717.100,00 1.899.887,00 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 75.413,56 397.229,00 74.932,00 80.084,00 26.254,00 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 86.293.879,18 92.531.684,00 121.985.730,00 129.053.235,00 125.613.331,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 199.601.624,43 206.240.804,00 252.603.876,00 264.339.792,00 271.580.466,00 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ           

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 2.281.290,55 2.005.738,00 2.831.276,00 2.553.491,00 1.804.508,00 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.122.802,64 2.005.738,00 2.831.276,00 2.553.491,00 1.804.508,00 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 0,00 23.633.958,00 21.169.297,00 22.970.926,00 26.188.306,00 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 3.370.817,69 18.143.195,00 16.135.817,00 17.618.393,00 10.425.115,00 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 2.382.557,31 5.189.513,00 4.553.844,00 4.641.413,00 4.521.542,00 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 10.511.243,98 301.250,00 479.636,00 711.119,00 11.241.648,00 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 6.126.909,08 12.486.264,00 6.157.698,00 6.428.388,00 5.749.111,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 25.795.621,25 38.125.960,00 30.158.271,00 31.952.805,00 33.741.945,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 225.397.245,68 244.366.764,00 282.762.147,00 296.292.597,00 305.322.391,00 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ           

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 67.435.515,00 23.360.015,00 23.388.223,00 23.388.223,00 23.388.223,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 88.025.440,79 89.035.731,00 89.820.297,00 91.063.957,00 102.134.362,00 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 32.742.512,09 40.440.227,00 49.671.980,00 53.925.596,00 55.791.843,00 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 188.203.467,88 152.835.973,00 162.880.501,00 168.377.777,00 181.314.428,00 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 12.195.826,72 60.605.088,00 80.509.567,00 82.713.183,00 79.329.764,00 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 2.824.530,24 3.879.829,00 4.860.961,00 9.510.414,00 8.694.101,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 15.020.356,96 64.484.917,00 85.370.528,00 92.223.597,00 88.023.865,00 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 2.800.000,00 2.496.175,00 5.500.000,00 5.500.000,00 10.539.992,00 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 11.160.424,92 11.266.735,00 15.668.170,00 15.425.648,00 14.610.566,00 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 8.212.995,92 13.282.965,00 13.342.948,00 14.765.574,00 10.833.539,00 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 22.173.420,84 27.045.875,00 34.511.118,00 35.691.223,00 35.984.098,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 225.397.245,68 244.366.764,00 282.762.147,00 296.292.597,00 305.322.391,00 
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Κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ 2011 - 2014 «ΙΑΩ Α.Ε.» 

ΣΙΟΑΜΑΥ   ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ & ΣΑΘΘΦΙΜΡΧ  «ΙΑΥΩ Α.Ε.» 2011-2014 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΙΑΩ 2011 2012 2013 2014 

I ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

ΓΘΣΕΔΑ-ΡΙΜΡΣΕΔΑ 38.543.000,00 30.332.125,00 30.332.125,00 28.553.684,00 

ΜΦΙΤΙΑ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 109.745.659,00 95.190.700,00 95.781.588,00 96.642.927,00 

ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 43.326.055,00 42.759.410,00 43.613.100,00 43.541.464,00 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣ.-ΔΑΣ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ. 3.468.679,00 3.557.253,00 3.591.814,00 3.716.299,00 

ΞΕΙΡΟ ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 51.228.158,00 56.110.546,00 60.721.600,00 64.902.776,00 

ΑΣΡΥΒ. ΜΦΙΤΙΩΟ-ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 25.521.160,00 28.129.145,00 30.218.234,00 32.356.258,00 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ ΞΘΧΑΟ. ΕΠΡΣΝ. 23.548.322,00 25.511.253,00 27.731.442,00 29.503.018,00 

ΑΣΡΥΒ.ΔΑΣΑΟ.ΣΡΝ.ΑΣΡΥΒ.-ΑΥΩΞ.ΑΜΙΟ. 2.158.676,00 2.470.148,00 2.771.924,00 3.043.501,00 

ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 551.164,00 549.192,00 99.670,00 156.670,00 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ 132.297.304,00 121.124.873,00 118.171.000,00 104.670.132,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 276.703.701,00 237.403.007,00 230.867.697,00 212.378.401,00 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 1.549.028,00 1.155.494,00 1.172.263,00 1.223.685,00 

ΧΝΕΥ & ΧΝΙΜΑ 1.549.028,00 1.155.494,00 1.172.263,00 1.223.685,00 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 20.389.525,00 30.536.462,00 21.559.142,00 32.813.694,00 

ΑΣΑΙΦ. ΣΕΝΑΦΩΟ-ΓΤΑΞΞ. ΕΙΥΣΤΑΜΦΕΑ 11.142.016,00 23.762.705,00 13.548.934,00 17.492.753,00 

ΧΤΕΩΓΤΑΦΑ 4.356.401,00 4.428.281,00 2.943.267,00 2.203.377,00 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 4.891.109,00 2.345.476,00 5.066.942,00 13.117.563,00 

ΦΑΞΕΙΡ-ΦΤΑΣΕΗΕΥ 4.054.608,00 4.364.506,00 10.426.079,00 1.206.843,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 25.993.161,00 36.056.462,00 33.157.484,00 35.244.222,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 302.696.862,00 273.459.469,00 264.025.181,00 247.622.623,00 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

ΞΕΦΡΧΙΜΡ-ΕΦΑΙΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 23.388.223,00 23.388.223,00 23.388.223,00 23.388.223,00 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 105.164.200,00 89.790.025,00 87.337.356,00 85.587.014,00 

ΑΔΙΑΟ. ΜΕΤΔΘ-ΥΧΥΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΗΘΞΙΕΥ 61.165.854,00 54.445.526,00 48.942.182,00 40.231.919,00 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 189.718.277,00 167.623.774,00 159.667.762,00 149.207.156,00 

ΞΕΥΡΞΑΜΤ. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 56.376.433,00 70.929.842,00 70.983.554,00 11.202.533,00 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 4.822.304,00 3.700.918,00 4.585.099,00 4.749.547,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 61.198.736,00 74.630.760,00 75.568.653,00 15.952.080,00 

ΡΦΕΙΝΕΥ ΥΕ ΦΤΑΣ.-ΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΔΑΟΕΙΩΟ 36.000.000,00 13.303.500,00 8.851.750,00 67.083.250,00 

ΓΤΑΞ. ΣΝΘΤΩΦΕΑ-ΣΤΡΞ/ΦΕΥ-ΣΙΥΦΩΦΕΥ 10.895.119,00 10.940.609,00 11.900.089,00 12.555.198,00 

ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 4.884.729,00 6.960.826,00 8.036.926,00 2.824.939,00 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 51.779.848,00 31.204.935,00 28.788.765,00 82.463.387,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 302.696.862,00 273.459.469,00 264.025.181,00 247.622.623,00 
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Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων χριςθσ  2006 - 2010 «ΙΑΩ Α.Ε.» 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ ΧΤΘΥΘΥ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» 2006-2010 
ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
ΧΡΘΘ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ           

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 88.744.579,60 101.021.613,00 109.051.880,00 106.237.701,00 87.100.343,00 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 0,00 63.114.309,00 69.725.518,00 72.876.864,00 69.567.622,00 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 31.874.384,95 37.907.304,00 39.326.363,00 33.360.838,00 17.532.721,00 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 0,00 2.190.968,00 4.547.580,00 5.585.578,00 5.647.086,00 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 0,00 1.925.347,00 4.275.744,00 1.584.420,00 1.196.693,00 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 31.577.925,08 5.885.252,00 6.794.091,00 10.996.311,00 7.105.698,00 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 27.780.066,57 32.287.673,00 32.804.107,00 26.365.685,00 14.877.417,00 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 0,00 3.864.742,00 4.138.125,00 5.147.301,00 5.654.064,00 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ 
ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 0,00 3.864.742,00 4.138.125,00 5.147.301,00 5.654.064,00 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 28.504.452,23 32.287.673,00 32.804.107,00 26.365.685,00 14.877.417,00 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -8.298.654,83 10.357.018,00 -7.930.906,00 -9.174.297,00 -6.304.545,00 

EBITDA 20.205.797,40 36.896.427,00 39.728.215,00 32.058.675,00 20.569.114,00 

 

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων χριςθσ  2011 - 2014 «ΙΑΩ Α.Ε.» 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ ΧΤΘΥΘΥ «ΙΑΥΩ Α.Ε.» 2011-2014 
ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
ΧΡΘΘ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ  (ΣΩΝΘΥΕΙΥ) 68.825.512,00 67.519.227,00 56.442.251,00 62.797.636,00 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 55.428.597,00 52.228.205,00 47.650.260,00 48.333.890,00 

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 13.396.915,00 15.291.022,00 8.791.990,00 14.463.746,00 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ & ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦ. ΕΥΡΔΑ 5.510.521,00 3.489.395,00 2.729.562,00 3.966.280,00 

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 2.372.572,00 5.108.411,00 3.053.128,00 3.087.666,00 

ΝΡΙΣΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 5.789.260,00 5.888.132,00 6.267.187,00 6.163.686,00 

ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΣΕΤΙΘΩΤΙΡ 10.745.604,00 7.783.873,00 2.201.237,00 9.178.675,00 

ΞΘ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΕΥΡΔΑ 0,00 11.172.430,00 4.784.295,00 14.506.643,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΡΥΒΕΥΕΩΟ 5.746.060,00 5.534.789,00 4.825.505,00 4.763.393,00 

ΑΣΡΥΒ. ΞΕΥΑ ΥΦΡ ΜΡΥΦΡΥ 
ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 5.746.060,00 5.534.789,00 4.825.505,00 4.763.393,00 

ΜΕΤΔΡΥ ΣΤΡ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 10.745.604,00 -3.388.557,00 -2.583.058,00 -5.327.968,00 

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ -2.341.755,00 -584.582,00 -1.561.602,00 -1.549.464,00 

EBITDA 18.669.361,00 18.133.555,00 9.955.399,00 16.284.423,00 
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Κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ  2006 - 2010 «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

ΣΙΟΑΜΑΥ    ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΙΥΡΝΡΓΙΥΞΡΧ  «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ»  2006-2010 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ           

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  
(ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)           

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 42.951.599,30 42.951.599,30 42.951.599,30 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 6.703.804,56 6.120.865,03 5.537.925,50 4.954.985,97 4.372.046,44 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ 
μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 755.827,25 1.298.593,06 2.048.524,87 1.997.292,80 1.649.893,87 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 358.005,05 604.454,22 550.998,48 539.107,32 475.324,95 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ 
ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 50.749.236,16 50.975.511,65 51.089.048,17 50.442.983,41 49.448.864,58 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ           

Αποκζματα           

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα 
Χλικά  ανταλλακτικά παγίων 2.160.184,77 1.771.746,07 2.253.287,60 2.675.843,80 3.931.074,54 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτιςεισ           

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ διάφοροι) 30.160.599,73 39.806.593,98 52.259.411,49 75.659.474,42 37.322.905,78 

Διακζςιμα           

Φαμείο 23.733,32 23.768,32 23.768,32 23.768,32 23.768,32 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4.132.833,90 3.510.229,63 5.128.528,02 4.971.832,42 15.672.167,19 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 36.477.351,74 45.112.338,00 59.664.995,43 83.330.918,96 56.949.915,83 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ           

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 7.655.006,99 18.358.587,24 28.156.639,09 31.680.850,68 12.448.346,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 94.881.594,89 114.463.017,82 138.921.668,04 165.460.144,78 118.847.612,49 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ           

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Μεφάλαιο 32.449.556,82 32.449.856,82 32.837.288,13 32.837.288,13 32.837.288,13 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και 
επιχορθγιςεισ επενδφςεων -Δωρεζσ 
παγίων           

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 34.996,63 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.630.000,00 4.641.938,13 4.217.902,33 4.356.822,33 4.356.822,33 

Αποκεματικά κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 32.207.858,16 32.207.858,16 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 55.208.823,62 

αποτελζςματα εισ νζον 451.514,36 -11.687.591,26 -27.286.764,35 -47.771.066,66 -65.568.885,64 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 36.948.431,65 24.476.172,94 8.447.067,81 19.855.994,44 56.827.107,62 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ           

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ 
λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 71.779,20 119.756,15 0,00 120.524,33 181.214,22 

Νοιπζσ προβλζψεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ           

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ           

προμθκευτζσ 57.276.450,24 89.514.934,43 130.066.974,45 143.408.542,17 53.091.656,52 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 163.654,46 113.588,57 117.560,56 1.204.499,75 5.019.211,18 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 116.597,76 90.589,41 87.630,23 711.095,66 3.511.732,62 

Σιςτωτζσ διάφοροι 304.437,36 0,00 0,00 0,00 0 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 57.861.139,52 89.719.112,41 130.302.165,24 145.324.137,58 61.622.600,32 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ           

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 244,52 147.979,32 172.434,99 159.488,42 216.690,33 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 94.881.594,89 114.463.017,82 138.921.668,04 165.460.144,78 118.847.612,49 
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Κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ  2011 - 2014 «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ    ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΙΥΡΝΡΓΙΥΞΡΧ  «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ»  2011-2014 
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ''ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ'' 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

i ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ)         

Γιπεδα - Ρικόπεδα 42.951.599,30 42.951.599,30 42.951.599,30 42.951.599,30 

Μτίρια και τεχνικά ζργα 3.789.106,91 3.206.167,38 2.914.697,62 2.623.227,86 

Ξθχ/κζσ-Φεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 1.271.430,44 733.952,09 591.543,78 465.826,70 

Ξεταφορικά μζςα 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 367.480,28 250.550,47 269.555,78 233.200,23 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΡΧΟΦΡΥ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 48.379.616,95 47.142.269,26 46.727.396,50 46.273.854,11 

ii ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ         

Αποκζματα         

Σρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Αναλϊςιμα Χλικά  
ανταλλακτικά παγίων 2.124.256,10 1.990.093,50 1.899.421,50 1.417.777,50 

Σροκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων 0,00 5.553,60 954,52 0 

Απαιτιςεισ         

Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν (χρεϊςτεσ 
διάφοροι) 50.084.321,93 96.935.460,97 77.194.417,82 106.809.442,22 

Διακζςιμα         

Φαμείο 25.158,20 23.768,32 290,7 23.768,32 

Ματακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4.744.984,19 4.606.661,88 5.855.891,74 5.924.361,40 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 56.978.720,42 103.555.984,67 84.950.976,28 114.175.349,44 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 21.262.870,91 18.508.646,33 15.515.469,76 27.999.472,63 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 126.647.516,43 169.222.685,27 147.202.612,12 188.491.430,33 

ΠΑΘΘΣΙΚΟ         

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μεφάλαιο 32.837.288,13 32.837.288,13 32.837.288,13 32.837.288,13 

Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ 
επενδφςεων -Δωρεζσ παγίων         

Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 34.996,92 34.997,27 34.997,27 34.997,27 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 4.356.822,33 4.356.822,33 4.356.822,33 4.356.822,33 

Αποκεματικά κεφάλαια 67.429.249,61 104.721.694,61 105.252.250,59 145.369.250,59 

Ειδικά αποκζματα Ο.3867/2010 55.208.823,62 55.208.823,62 55.208.823,62 55.208.823,62 

αποτελζςματα εισ νζον -74.005.435,74 -77.498.033,27 -71.246.371,43 -71.393.587,95 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 83.152.678,43 116.503.863,79 123.087.386,37 162.884.886,24 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΜΙΟΔΧΟΡΧΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ         

Σροβλζψεισ για αποηθμ. Σροςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 393.605,30 378.898,85 363.898,85 334.921,56 

Νοιπζσ προβλζψεισ 790.180,10 274.668,75 274.668,75 274.668,75 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ         

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ         

προμθκευτζσ 40.402.262,97 51.349.150,28 22.560.697,86 24.201.625,40 

Σροκαταβολζσ για πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 0,00 4.442,04 0 

υποχρεϊςεισ από φόρουσ 780.890,65 329.978,76 414.436,56 257.072,89 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 352.802,79 150.427,56 196.134,80 123.648,17 

Σιςτωτζσ διάφοροι 197.810,12 65.193,59 152.798,88 60.688,07 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 41.733.766,53 51.894.750,19 23.328.510,14 24.643.034,53 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ         

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 577.286,07 170.503,69 148.148,01 353.919,25 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 126.647.516,43 169.222.685,27 147.202.612,12 188.491.430,33 
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Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων χριςθσ  2006 - 2010 «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ ΧΤΘΥΘΥ «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» 2006-2010 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ           

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 40.515.470,60 49.397.667,24 53.278.519,49 51.419.623,06 49.350.223,41 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 77.301.599,40 86.033.802,53 95.013.831,34 97.585.373,07 91.711.572,02 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
-

36.786.128,80 
-

36.636.135,29 
-

41.735.311,85 
-

46.165.750,01 
-

42.361.348,61 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 39.008.881,41 39.715.558,45 46.863.159,91 45.584.121,39 43.349.236,23 

ΤΝΟΛΟ 2.222.752,61 3.079.423,16 5.127.848,06 -581.628,62 987.887,62 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 15.832.857,71 18.105.822,67 20.668.759,58 21.243.492,77 20.676.413,37 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ 
ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) 

-
13.610.105,10 

-
15.026.399,51 

-
15.540.911,52 

-
21.825.121,39 

-
19.688.525,75 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 148.650,87 90.852,95 169.638,30 164.744,93 54.095,96 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -148.650,85 -90.852,95 -169.638,30 -164.744,93 -54.095,96 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) 
-

13.461.454,23 
-

14.935.546,56 15.371.273,22 
-

21.660.376,46 
-

19.634.429,79 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 
-

13.912.968,59 -2.796.440,94 -227.899,87 -1.176.074,15 -1.848.183,47 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ 
(ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΚΕΡΔΟ) 451.514,36 

-
12.139.105,62 

-
15.599.173,09 

-
20.484.302,31 

-
17.786.246,32 

 

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων χριςθσ  2011 - 2014 «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ ΧΤΘΥΘΥ «ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ» 2011-2014 

ΚΑΣΑΣΑΘ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ         

ΕΥΡΔΑ ΑΣ ΣΩΝΘΥΘ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 46.654.150,37 43.067.814,97 50.469.602,82 42.050.535,16 

ΞΕΙΡΟ ΜΡΥΦΡΥ ΑΓΑΘΩΟ & ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 79.625.119,29 68.586.639,58 70.961.308,48 70.065.793,49 

ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
-

32.970.968,92 
-

25.518.824,61 
-

20.491.705,66 
-

28.015.258,33 

ΑΝΝΑ ΕΥΡΔΑ 40.225.353,99 34.965.929,56 31.089.168,16 30.445.269,45 

ΤΝΟΛΟ 7.254.385,07 9.447.104,95 10.597.462,50 2.430.011,12 

ΞΕΙΡΟ ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 19.433.596,14 16.705.219,60 3.473.547,83 3.507.959,95 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ 
ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ) 

-
12.179.211,06 -7.258.114,65 7.123.914,67 -1.077.948,83 

ΣΙΥΦΩΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ 367.885,34 155.064,74 48.704,50 188.901,64 

ΧΤΕΩΥΦΙΜΡΙ ΦΡΜΡΙ -367.885,34 -155.064,74 0,00 0,00 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΗΘΜΙΕ) 
-

11.811.325,72 -7.103.049,91 7.172.619,17 -889.047,19 

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΕΣΙΥΦΑΝΕΙΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ -4.863.802,72 -3.619.150,54 -1.171.724,02 756.998,82 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΘΘ 
(ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΚΕΡΔΟ) -8.426.503,92 -3.483.899,37 6.262.619,95 -132.048,37 
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