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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού υμβουλίου. 

(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Οι υπογράφοντες: 

Γεώργιος Γεωργίνης,  Πρόεδρος και,  

Δρ Γεωργία Αθανασίου , Διευθύνουσα ύμβουλος-μέλος του Διοικητικού υμβουλίου, 

 

Δηλώνουμε ότι 

 

Εξ όσων γνωρίζουμε: 

α)  Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΕΜΤ Α.Ε.» για τη χρήση 1η 

Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 

και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας. 

β)   Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 

κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

γ)   Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό υμβούλιο της «ΑΕΜΤ Α.Ε.» την 27η Ιουνίου  2018 και έχουν νομίμως δημοσιευθεί 

και δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.aemy.gr. 

 

 

Αχαρνές, 27 Ιουνίου 2018 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.   Η Διευθύνουσα ύμβουλος 

Γεώργιος Γεωργίνης  Δρ Γεωργία Αθανασίου 
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Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού υμβουλίου της ΑΕΜΤ Α.Ε. Προς την Σακτική 

Γενική υνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

Κύριε Μέτοχε, 

ύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 άρθρο 43α, και άρθρο 136 παράγραφος 1και 3 

σας υποβάλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1/1-31/12/2017 την Ετήσια Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου, η οποία συντάχθηκε και είναι σύμφωνη με τις 

σχετικές διατάξεις του Ν.3556/2007 (ΥΕΚ 91Α/30/4/2007) και του Ν.4403/2016. 

 

ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ 

 

I. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΦΡΗΗ. 

    

1.ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

την παρούσα Έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για 

τη χρήση 2017, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή 

τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων 

γεγονότων και αβεβαιοτήτων που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική 

χρήση του 2018. Σέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4403/16 σχετικά με τα περιεχόμενα 

τις έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου για τις μεσαίες επιχειρήσεις, για πρώτη 

φορά καταγράφονται ζητήματα που αναφέρονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 

λειτουργία της εταιρείας και τις ενέργειες βελτίωσής τους, καθώς και το πλήρες πλαίσιο των 

εργασιακών ζητημάτων που αφορούν την εταιρεία.  

Σο παρόν Δ.. ανέλαβε συγκροτημένο, τη Διοίκηση της εταιρείας στις 12 Ιανουαρίου 2018 με 

την ακόλουθη σύνθεση. 

Γεώργιος Γεωργίνης, Πρόεδρος του Δ 

Φαράλαμπος Πανοτόπουλος, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος ύμβουλος με ευθύνη το 

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας  

Γεωργία Αθανασίου, Διευθύνουσα ύμβουλος 

Μιχαήλ Ρούσσος,  μέλος του Δ 

Μιχαήλ Παπαντωνόπουλος, μέλος του Δ 

Κύρος Παγκαλίδης,  μέλος του Δ  

ταύρος Αθανασιάδης,  μέλος του Δ  
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 2.ΔΟΜΗ 

Η εταιρεία λειτουργεί με έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής, εντός του Ολυμπιακού Φωριού και 

παρείχε τις υπηρεσίες της κατά το 2017, μέσα από 3 συγκροτημένες δομές. 

1. Πολυκλινική Ολυμπιακού Φωριού (ΠΟΦ) 

2. Κέντρο Τγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας «Κ.Πρίφτης» (ΚΤΑΑ 

Κερατέας) 

3. Γενικό Νοσοκομείο Θήρας (ΓΝΘ) 
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 τοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης την 31.12.2017
(ποσά σε €)

2017 2016

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Άυλες ακινητοποιήσεις

Αξία κτήσεως 12.315.089,63 12.265.374,82

Μείον αποσβεσθέντα 7.988.129,17 7.566.576,33

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 4.326.960,46 4.698.798,49

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Αξία κτήσεως 15.252.087,85 13.658.246,33

Μείον αποσβεσθέντα 1.835.178,09 1.148.460,15

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 13.416.909,76 12.509.786,18

υμμετοχή σε συνδεδεμένη επιχείρηση 172.192,30 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 184.764,26 184.764,26

18.100.826,78 17.393.348,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 294.520,53 221.452,52

Πελάτες 1.291.323,24 647.221,83

Μείον: Επισφαλείς απαιτήσεις 109.940,37 109.940,37

1.181.382,87 537.281,46

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 105.828,62 148.432,27

Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού 6.659,72 3.667,94

 7.938.960,97 6.473.242,87

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 26.039.787,75 23.866.591,80

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 12.000.000,00 12.000.000,00

Διαφορά υπέρ το άρτιο 35.000,00 35.000,00

Λοιπά Αποθεματικά 11.255.730,77 11.716.856,71

Αποτέλεσμα (ζημιές)εις  νέο 230.851,54 -1.739.040,76

23.521.582,31 22.012.815,95

Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 120.537,00 112.518,00

Μελλοντικά Έσοδα Κρατικών Επιχορηγήσεων 262.663,99 318.432,47

383.200,99 430.950,47

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 1.633.097,04 912.588,65

Υόροι εισοδήματος  και λοιποί φόροι πληρωτέοι 47.500,91 40.356,28

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 454.406,50 469.880,45

2.135.004,45 1.422.825,38

ύνολο υποχρεώσεων 2.518.205,44 1.853.775,85

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 26.039.787,75 23.866.591,80

Σαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.350.569,23 5.562.408,68
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

τοιχεία Κατάστασης υνολικών Εσόδων εταιρείας της Φρήσεως 1/1-31/12/2017

(ποσά σε €)

1/1-31/12/2017 1/1-31.12.2016

Κύκλος εργασιών             2.043.005,46                 1.074.214,91 

Μείον: Κόστος Πωλήσεων             6.216.718,73                 4.141.247,80 

Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές) (4.173.713,27) (3.067.032,89) 

Άλλα Εισοδήματα             8.971.297,17                 7.564.262,53 

Έξοδα Διοίκησης             1.917.361,41                 1.254.479,10 

Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως                932.897,54                        5.776,65 

Λειτουργικά & έκτακτα κέρδη /(ζημιές)               1.947.324,95               3.236.973,89 

Φρηματοοικονομικά έξοδα                    5.108,70                        1.564,89 

Φρηματοοικονομικά έσοδα                  50.664,96                        1.393,10 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων               1.992.881,21               3.236.802,10 

(Υόροι)/Έσοδο Υόρου                    22.988,91                      3.433,30 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους  από

συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Α)               1.969.892,30               3.233.368,80 

Κατανεμημένα σε :

Μετόχους εταιρείας

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους                             ---                               ---   

(Β)

υγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(εξοδα) μετά από

φόρους (Α+Β)               1.969.892,30               3.233.368,80 

Κατανεμημένα σε :

Μετόχους εταιρείας               1.969.892,30               3.233.368,80 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.947.324,95              3.236.973,89              

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 3.055.595,73              3.999.924,50              

αποσβέσεων

Α.Ε.Μ.Τ.  Α.Ε.
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

4. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ 2017 

4.1. ημαντικά Γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς. 

 

Οι ενέργειες της διοίκησης το 2017 είχαν σαν στόχο : 

i. Σην ενίσχυση των ιατρικών ειδικοτήτων στις δομές της ΠΟΦ και του ΚΤΑΑ Κερατέας.  

ii. Σην συνέχιση υλοποίησης των υποδομών και προμήθειας του εξοπλισμού του 

Γ.Ν.Θήρας καθώς και την ενίσχυση του  διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

με προσλήψεις αλλά και με μετακινήσεις προσωπικού από άλλες δομές του 

Τπουργείου Τγείας . 

iii. Ση μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της ΑΜΚΕ  με την επωνυμία «ΚΕΚ- ΚΧΤ», από το 

ΕΚΕΧΤΕ στην AEMY A.E με έκτακτη επιχορήγηση από το Τπουργείο Τγείας ύψους 1,1 εκ. 

€ και παράλληλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας έτσι ώστε να 

καταβληθούν οι  υποχρεώσεις προς τρίτους από το ΚΕΚ, όπως αυτές αναφέρονται στο 

από 14/6/2017 Ιδιωτικό υμφωνητικό Πώλησης Εταιρικών Μεριδίων μεταξύ του 

ΕΚΕΚΧΤΕ της ΑΕΜΤ Α.Ε  και του ιωάννη Κυδωνάκη. 

iv. Σην προετοιμασία και υποβολή τεχνικού δελτίου στο Τπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

για την υγειονομική κάλυψη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών 

(ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) διάρκειας δύο ετών  

 

ε γενικές γραμμές, βασικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την εικόνα του 

οικονομικού και επιχειρησιακού απολογισμού της εταιρείας και για την περίοδο 

αναφοράς είναι οι ακόλουθοι: 

 

1) Λειτουργικοί δείκτες παρεχόμενων υπηρεσιών από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού 

Φωριού 

Σο 2017 συνεχίστηκε η ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών της Π.Ο.Φ με  ειδικότητες 

Ουρολόγου, Νευρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, Παιδίατρου, 

Γενικού γιατρού, Οδοντίατρου και Μικροβιολόγου. Η απώλεια στο τμήμα 

Ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων του αξονικού τομογράφου συνέχισε να υφίσταται όλο το 

2017 αφού ο νέος αξονικός τομογράφος που αγοράστηκε ξεκίνησε να λειτουργεί τον 

Ιανουάριο του 2018.  

 υνεχίστηκε η  ενίσχυση της  γραμματείας και της υποδοχής ασθενών από μετακίνηση 

εργαζομένων από το ΓΝΘ. 

Η  πορεία των λειτουργικών δεικτών που αφορούν στη δραστηριότητα των υπηρεσιών της 

Π.Ο.Φ για το έτος 2017 διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

Ο λειτουργικός δείκτης της επισκεψιμότητας για  τη χρήση 2017 παρουσιάζει μείωση σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 1,98%  η οποία προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη 

μείωση της επισκεψιμότητας στα απεικονιστικά τμήματα αφού, όπως προαναφέρθηκε, όλο 

το έτος δεν λειτούργησε αξονικός τομογράφος 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΦΨΡΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ  

Κ. ΤΓΕΙΑ 2016 

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ  

Κ. ΤΓΕΙΑ 2017 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

% 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 33982 34126 0,42% 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 4767 5008 5,06% 

ΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 8450 7923 -6,24% 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 10566 9389 -11,14% 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 2705 2829 4,58% 

ΤΝΟΛΟ 60470 59275 -1,98% 
 

 

ε ότι αφορά στα έσοδα της δομής στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα έσοδα που 

πραγματοποιήθηκα το 2017 σε σχέση με αυτά του 2016 και που προήλθαν από Ιδιώτες και 

Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

ΕΟΔΑ  ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΧΩΡΙΟΤ 

  2016 2017 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 666.577,01 623.157,88 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΚΑ 273.035,37 209.221,75 

ΣΥΝΟΛΟ 939.612,38 832.379,63 
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΦΨΡΙΟΤ (ΠΟΦ) 

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 2017 
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

2) Λειτουργία Κέντρου Τγείας, Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης 

Η λειτουργία του Κέντρου συνεχίστηκε σε πρωινό και απογευματινό ωράριο με τα ιατρεία 

Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Γυναικολογίας – Μαιευτικής,  Οφθαλμολογίας, 

Ορθοπεδικής, Ενδοκρινολογίας, Νευρολογικό,  Φειρουργικού καθώς και Αποθεραπείας – 

Αποκατάστασης.  Επίσης παρασχέθηκαν  υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού και τακτικό 

συμβουλευτικό γραφείο Διατροφολόγου – Διαιτολόγου. 

τόχος της ΑΕΜΤ ΑΕ είναι το Κέντρο να αναπτύξει σταδιακά τον τομέα της αποκατάστασης 

και αποθεραπείας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του για εξυπηρέτηση των αναγκών του 

πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής, να ενισχύσει την εικόνα παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών Π.Υ.Τ ανάλογων της Π.Ο.Φ αλλά και τον κύκλο εργασιών της, σαν αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης των παραπάνω.  

Η επισκεψιμότητα αυξήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία κατά 30,42% και για την αποκατάσταση 

42,63%.  

Παρόλη όμως την αύξηση της επισκεψιμότητας το σύνολο των εσόδων κινήθηκε πτωτικά 

λόγω της μείωσης της τιμής της επίσκεψης κατά 50%. 

  

ΔΕΙΚΣΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κ. ΤΓΕΙΑ "Κ. ΠΡΙΥΣΗ" 

ΣΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ  

Κ. ΤΓΕΙΑ 2016 

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ  

Κ. ΤΓΕΙΑ 2017 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

% 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 7039 9180 30,42% 

ΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 896 1278 42,63% 

ΤΝΟΛΟ 7935 10458 31,80% 
 

 

τον κατωτέρω πίνακα απεικονίζονται τα έσοδα από ιδιώτες  το 2017 κατ’ αντιστοιχία με 

αυτά του 2016. 

ΕΟΔΑ  Κ.Τ.Α.Α - Κ.ΠΡΙΥΣΗ 

  2016 2017 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΣΕ 74.851,40 68.782,88 

ΤΝΟΛΟ 74.851,40 68.782,88 
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ Κ.Τ.Α.Α-Κ.ΠΡΙΥΣΗ 

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ Κ.Τ.Α.Α-Κ.ΠΡΙΥΣΗ 2017 
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3) Λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Θήρας 

 

Σην περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017 προσήλθαν στο Γ.Ν.Θήρας συνολικά 62.973 

περιστατικά , από τα οποία  27.523 στα Επείγοντα και 35.203 στα εξωτερικά Ιατρεία. 

Πραγματοποιήθηκαν 179 χειρουργεία και 68 τοκετοί. 

 

τις 18/07/2017 εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο αξονικός τομογράφος μετά από την 

διαμόρφωση των υπογείων χώρων του Γ.Ν.Θήρας και την εκτέλεση σημαντικών έργων 

υποδομής καθώς την διαμόρφωση χώρων γραφείων για το Ιατρικό προσωπικό. 

 

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ψηφιακού ορθοπαντογράφου και στήθηκε το κυτταρολογικό 

εργαστήριο που εξοπλίστηκε με τον απαραίτητο εξοπλισμό . 

Επίσης πραγματοποιήθηκε η προμήθεια λαπαροσκοπικού πύργου Full high definition για 

χειρουργικές επεμβάσεις με άψογη χειρουργική εικόνα. 

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού για το Ουρολογικό Σμήμα 

για την πραγματοποίηση πλήθους επεμβάσεων και πραγματοποιήθηκε η προμήθεια 

ακτινολογικού υπερήχου. 

Εγκαταστάθηκε γεννήτρια παραγωγής οξυγόνου προσφέροντας αυτονομία και ασφάλεια. 

Εξοπλίστηκαν τα ιατρεία ειδικοτήτων που στελεχώνουν το Γ.Ν.Θήρας. 

Ολοκληρώθηκαν δεκάδες διαγωνιστικές διαδικασίες για ιατρικό εξοπλισμό, εργαλεία, 

αναλώσιμα , είδη σίτισης κλπ. 

Λειτούργησε το τμήμα Αιμοδοσίας . 

 

το Γ.Ν.Θήρας γίνεται διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και πραγματοποιήθηκε η 

προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή αποθήκευση  και συντήρηση των 

επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών . 

την μηχανοργάνωση του Γ.Ν.Θήρας λειτούργησαν: το ΟΠΝ (Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό ύστημα Νοσοκομείου), δύο συστήματα λογιστηρίου και μισθοδοσίας και 

ένα ισχυρό σύστημα backup. Επίσης, εγκαταστάθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης 

από εσωτερικές και εξωτερικές κάμερες. 

 

Ολοκληρώθηκαν αρκετές διαγωνιστικές διαδικασίες για ιατρικό εξοπλισμό, εργαλεία , 

αναλώσιμα υλικά  εργαστηρίων, είδη σίτισης  σύμφωνα με τις διαδικασίες του  Ν.4412/2016, 

καθώς και πλήθος προμηθειών με συλλογή προσφορών και απευθείας αναθέσεις. 

 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας του Γ.Ν.Θ. υπάρχουν πλέον τα 

δεδομένα  για καλύτερο προγραμματισμό των αναγκαίων προμηθειών , καθώς και για την 

ακριβέστερη εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

 

Σέλος συνεχίστηκαν οι  δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη στην υγεία, που 

στοχεύουν στην αναγνώριση της συμβολής του Νοσοκομείου στην αναβάθμιση της υγείας 

στο νησί, αλλά και σαν συμπληρωματικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος που 

παράγεται στη αντορίνη.  
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Γ.Ν.ΘΗΡΑ 

  
18/7-31/12/2016 1/1-31/12/2017 

Επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία 9200 35203 

Εξωτερικοί ασθενείς Ακτινολογικού 220 1291 

Εξωτερικοί ασθενείς Αξονικού 0 584 

Εξωτερικοί ασθενείς 

Μικροβιολογικού 640 5208 

Εργαστηριακές εξετάσεις 

μικροβιολογικού 4900 108975 

Εξωτερικοί ασθενείς Σμήματος 

Επειγόντων 11515 27523 

Λήψεις ακτινολογικού 3800 15107 

Λήψεις αξονικού 0 1039 

Εισαγωγές ασθενών  220 1126 

Φειρουργεία  72 179 

Σοκετοί  8 68 

Εισαγωγές ΜΕΜΥ  17 31 

 

ε ότι αφορά τα έσοδα του νοσοκομείου παρατίθεται κατωτέρω πίνακας με τα έσοδα που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του 2016 καθώς και όλο το 2017. 

 

ΕΟΔΑ Γ.Ν.ΘΗΡΑ 

  
18/7-31/12/2016 

1/1-

31/12/2017 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΣΕ 59.751,13 367.639,94 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΚΑ 150.660,05 763.703,01 

ΤΝΟΛΟ 210.411,18 1.131.342,95 

 

4.2. Μεταγενέστερα Γεγονότα. 

 

ε συνέχεια σημαντικών ενεργειών που ξεκίνησαν το 2017 και ολοκληρώθηκαν μέχρι 30 

Ιουνίου 2018 και που οι επιπτώσεις τους στην διαχείριση της εταιρείας και των προοπτικών 

της είναι καθοριστικές, αναφέρονται ενδεικτικά: 

 

I. Αναμόρφωση λειτουργίας  της ΑΜΚΕ  με την επωνυμία «ΚΕΚ- ΚΧΤ», προκειμένου να 

καταστεί βιώσιμη. 

II. Έναρξη υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος που αφορά 

στην υγειονομική κάλυψη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης 

Αλλοδαπών(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), έργο που υπολογίζεται να διαρκέσει δύο έτη. 
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4.3 Γενική εκτίμηση 

 

 

Η εταιρεία είναι ικανή να λειτουργήσει σαν μοχλός καινοτόμου ανάπτυξης στους τομείς της 

αποκατάστασης και αποθεραπείας, σε μονάδες ειδικού σκοπού στην υγεία (μονάδες 

τεχνητού νεφρού και αιμοκάθαρσης) και να συνδράμει στην επέκταση του Ιατρικού 

τουρισμού στο δημόσιο χώρο.   

 

Επίσης η εταιρεία συνεχίζει ενέργειες αναβάθμισης του υφιστάμενου δυναμικού, σε 

ανθρώπινο προσωπικό και εξοπλισμό, με σκοπό την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών 

στους χώρους ευθύνης της και σε προγράμματα πληροφόρησης και πρόληψης σε όλη 

την Ελλάδα. 

Η ΑΕΜΤ Α.Ε. με ανάλογη ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού   είναι  δημόσιος φορέας που 

έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας εξυπηρετώντας 

τους σχεδιασμούς και τη στρατηγική που διαμορφώνει η πολιτική ηγεσία του Τπουργείου 

Τγείας. 

Για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, καλύπτοντας τις αυξημένες κοινωνικές 

ανάγκες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και παραμένοντας σε πλήρη και αποκλειστικό 

έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου.  

ΙΙ. ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΝΑΥΟΡΑ 

 

1.Επισκόπιση δραστηριοτήτων για την χρήση 1/1-31/12/2017 
 

την παρούσα περίοδο η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη ύψους € 1.992.881,21 ενώ την 

προηγούμενη το αποτέλεσμα ήταν € 3.236.802,10.  

 

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών μεγεθών. 
 

Κύκλος εργασιών και κόστος πωλήσεων. 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 2.043.005,46 (έναντι  € 1.074.214,91 το 2016)  

παρουσιάζοντας συνολική αύξηση € 968.790,55 δηλαδή 90,20% . Η προαναφερόμενη 

αύξηση είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων  από το Γ.Ν.Θήρας αφού τα έσοδα 

από τις δομές Π.Ο.Φ και Κ.Τ.Α.Α-Κ.Πρίφτης παρουσιάζονται μειωμένα κατά € 113.301,27. Σο 

κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 6.216.718,73 δεδομένου ότι το Γ.Ν.Θήρας 

λειτούργησε όλο το έτος.  
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Μικτά αποτελέσματα (ζημιές). 

 υνεπεία των ανωτέρω λόγων τα μικτά αποτελέσματα (ζημιές) ανήλθαν στο ποσό των € 

(4.173.713,27) . 
 

Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και φόρων (EBITDA). 

την παρούσα χρήση τα Λειτουργικά προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και φόρων κέρδη ανήλθαν σε   € 3.055.595,73 ενώ στην προηγούμενη 

χρήση 2016 τα αποτελέσματα ανέρχονταν σε  € 3.999.924,50.  

 

Αποτέλεσμα (κέρδος)  προ φόρων(EBT) 

Επίσης το αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε κέρδος € 1.992.881,21 ενώ την προηγούμενη 

χρήση το αντίστοιχο κονδύλι ανήλθε σε   € 3.236.793,89. 

 

Ακόμα σημειώνεται ότι: 

Σα έξοδα διοίκησης ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 1.917.361,41  στην παρούσα χρήση 

και στην προηγούμενη στο ποσό των € 1.254.479,10 αφού το Γ.Ν.Θήρας λειτούργησε το 

2016 για 6 μήνες. 

Σα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανέρχονται σε €  45.556,26. Οι αποσβέσεις 

ανήλθαν σε € 1.108.270,78 ενώ το   προηγούμενο έτος ανήλθαν σε  € 762.950,61 και η 

αύξησή τους οφείλεται στη λειτουργία  του Γ.Ν.Θήρας ολόκληρο το έτος. 

 

 Σέλος αναφορικά με τις ταμειακές ροές της εταιρείας: 

α)  Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη παρούσα χρήση ανήλθαν 

στο ποσό των € 3.477.502,02  σε αντίθεση με την  προηγούμενη χρήση στην οποία 

το αντίστοιχο  πόσο ανήλθε σε € 4.225.312,18  .  

β) τη χρήση 2017 οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των € 

2.740.006,43 οφειλόμενη τόσο σε αγορές παγίου εξοπλισμού αλλά και στην αύξηση 

του εταιρικού κεφαλαίου του ΚΕΚ/ΚΧΤ ύψους  € 1.100.000,00. 

γ)  Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 50.664,96. 
 

 

Ενσώματα πάγια. 

Ta ενσώματα πάγια της εταιρείας (αναπόσβεστο υπόλοιπο) την 31.12.2017 ανέρχονταν σε 

€ 13.416.909,76  και αντιστοιχούν στο 51,52% του συνόλου του Ενεργητικού, έναντι αυτών 

της προηγούμενης χρήσης που ήταν 12.509.786,18 και αντιστοιχούσαν στο 52,42% του 

συνόλου του ενεργητικού.  
 

Άυλες ακινητοποιήσεις. 

Oι άυλες ακινητοποιήσεις της εταιρίας (αναπόσβεστο υπόλοιπο) την 31.12.2017 

ανέρχονταν σε € 4.326.960,46 και αντιστοιχούν στο 16,61% του συνόλου του Ενεργητικού, 
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έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν € 4.698.798,49 και αντιστοιχούσαν στο 

19,69% του συνόλου του ενεργητικού.  

Αποθέματα. 

Ta αποθέματα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε € 294.520,53 ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 

του προηγούμενου έτους σε € 221.452,52. 

Απαιτήσεις από πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες (ιδιώτες και ασφαλιστικούς φορείς ) αυξήθηκαν σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση κατά € 644.101,41 λόγω της καθυστέρησης είσπραξης απαιτήσεων 

από τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ημειώνεται ότι το 2017 τιμολογήθηκαν στον ΕΟΠΤΤ από το Γ.Ν.Θήρας, 

πράξεις που αφορούσαν το 2016 ύψους € 150.660,05. 
 

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Tα άμεσα ρευστοποιήσιμα διαθέσιμα της εταιρείας αυξήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη 

ημερομηνία της προηγούμενης περιόδου κατά € 788.160,55 αφού προμήθειες κυρίως 

παγίου εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του έτους και η πληρωμή τους 

πραγματοποιήθηκε το 2018. 

 

Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού & Λοιπές απαιτήσεις. 

Ο λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού είναι στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση και 

ανέρχονται σε € 6.659,72. 
 

 

Ιδία κεφάλαια. 

Σα ίδια κεφάλαια έχουν αυξηθεί στην παρούσα χρήση σε σχέση με την προηγούμενη. Η 

αύξηση σε ύψος € 1.508.766,36 οφείλεται στη μείωση του λογαριασμού «Ζημιές εις νέο» 

λόγω των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης . 
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

ε ό,τι αφορά στο λογαριασμό των Προβλέψεων για παροχές στους εργαζόμενους κατά 

την έξοδό τους από την Τπηρεσία, αυτές έχουν αυξηθεί μετά την σχετική αναλογιστική 

μελέτη που η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διεξάγει σύμφωνα με τα Δ.Π.Φ.Α. 

Ο λογαριασμός Μελλοντικά Έσοδα Κρατικών Επιχορηγήσεων έχει μειωθεί  κατά το ποσό 

των αναλογουσών στη χρήση αποσβέσεων των επιχορηγουμένων παγίων από το ΠΔΕ. 
 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Ο βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται στην χρήση 2017 αυξημένες κατά € 

712.179,07 στην παρούσα χρήση σε σχέση με την προηγουμένη κυρίως λόγω της αύξησης 

των υποχρεώσεων σε προμηθευτές.  Η εταιρεία εξοφλεί τις υποχρεώσεις της προς τους 

προμηθευτές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί, 

έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. ε ότι αφορά στις 

υποχρεώσεις από φόρους, αυτοί εξοφλούνται πάντοτε μέσα στα οριζόμενα από το νόμο 

χρονικά περιθώρια.  
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3. Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρηση επιδόσεων. 

 

Η αποδοτικότητα της εταιρείας μετράται κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών 

απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: 

 

α. Διαρθρώσεως Ενεργητικού 

 

χέση  2017 2016 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  7.938.960,97 6.473.242,87 

ύνολο Ενεργητικού  26.039.787,75 23.866.591,80 

Ποσοστό  30,49% 27,12% 

 

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό. 

 

β. Διαρθρώσεως Παθητικού 

 

χέση  2017 2016 

Ιδία Κεφάλαια  23.521.582,31 22.012.815,95 

ύνολο βραχυπρόθεσμων Τποχρεώσεων  2.135.004,45 1.422.825,38 

Ποσοστό  1101,71% 1547,12% 

 

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 

 

γ. Φρηματοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας 

από τα Ίδια Κεφάλαια. 

χέση  2017 2016 

Ιδία Κεφάλαια  23.521.582,31 22.012.815,95 

Πάγιο Ενεργητικό 18.100.826,78 17.393.348,93 

Ποσοστό  129,95% 126,56% 

 

δ. Φρηματοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

χέση  2017 2016 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  7.938.960,97 6.473.242,87 

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις  2.135.004,45 1.422.825,38 

Ποσοστό  371,85% 454,96% 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 

 

χέση  2017 2016 

Κεφάλαιο κίνησης  5.803.956,52 5.050.417,49 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.938.960,97 6.473.242,87 

Ποσοστό  73,11% 78,02% 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων 

Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων Τποχρεώσεων). 

 

ε. Κυκλοφορίας κεφαλαίου 

 

χέση  2017 2016 

Πωλήσεις αποθεμάτων & Τπηρεσιών  2.043.005,46 1.074.214,91 

Ιδία Κεφάλαια  23.521.582,31 22.012.815,95 

Ποσοστό  8,69% 4,88% 

 

Απεικονίζει την ανακύκλωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η 

ανακύκλωση αυτή, σε συνδυασμό με το περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει την 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. 

 

στ. Αποδοτικότητας πωλήσεων 

 

χέση  2017 2016 

Μικτά αποτελέσματα  -4.173.713,27 -3.067.032,89 

Πωλήσεις αποθεμάτων & Τπηρεσιών  2.043.005,46 1.074.214,91 

Ποσοστό  -204,29% -285,51% 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους (ζημιάς) επί 

των πωλήσεων της εταιρείας. 

 

χέση  2017 2016 

Καθαρά αποτελέσματα προ Υόρων  1.992.881,21 3.236.802,10 

Ιδία Κεφάλαια  23.521.582,31 22.012.815,95 

Ποσοστό  8,47% 14,70% 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό 

των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

 

ζ. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων(RETURN ON EQUITY) 

 

χέση  2017 2016 

Καθαρά αποτελέσματα προ Υόρων  1.992.881,21 3.236.802,10 

Μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων 22.767.199,13 15.978.152,22 

Ποσοστό  8,75% 20,26% 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας. 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟ 2018 

 

1.Προοπτικές για την Εξέλιξη της Εταιρείας. 

 

Σο τρέχον έτος η εταιρεία στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, με παράλληλη 

διατήρηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εκτός από τη χρήση της  δυνατότητας που δόθηκε από το Ν. 4261/2014 (αρ. 182) , το  

Ν.4325/2015(αρ.35) και το Ν. 4486/2017 (αρ. 44) , για συνεργασία με ιατρούς κάθε 

ειδικότητας, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, 

νοσηλευτές, ΣΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Φειριστών - Εμφανιστών, ΣΕ Ιατρικών 

Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Σεχνικών 

(Ηλεκτρολόγων, Τδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών), ΣΕ Διοίκησης Μονάδων Τγείας, ΣΕ 

Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων 

Ασθενοφόρων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 

με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Υορέων του ν. 

4139/2013 με καθεστώς έκδοσης  Αποδείξεων Παροχής Τπηρεσιών, η Διοίκηση ήδη έχει 

ξεκινήσει διαδικασίες κάλυψης των θέσεων του τακτικού προσωπικού στο Γ.Ν.Θήρας.  

Επίσης με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (4542/2018) θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα 

κάλυψης των αναγκών σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με επικουρικά πρόσωπα και 

σε θέσεις πέραν των οργανικών θέσεων. 

 Παράλληλα με την  εξαγορά κατά το 2017, της πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων της 

ΑΜΚΕ  με την επωνυμία «ΚΕΚ – ΚΧΤ», η εταιρεία αποκτά την πρώτη θυγατρική εταιρεία που 

αποτελεί και το μόνο φορέα που ελέγχεται έμμεσα από το Δημόσιο, στο χώρο της Τγείας και 

έχει σαν κύριο αντικείμενο την επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών στο χώρο της υγείας και 

όχι μόνο. 

 Η εταιρεία με διατάξεις του Ν.4461/2017 (αρ.47) επεκτείνει τους σκοπούς της 

δραστηριότητάς της, στον τομέα της ψυχικής υγείας και έχει αναλάβει το πρόγραμμα της  
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υγειονομικής κάλυψης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.). 

Σο 2017 παρελήφθησαν ακτινοδιαγνωστικές συσκευές σε όλες τις δομές της εταιρείας, 

καθώς και ειδικός ιατρικός εξοπλισμός χειρουργείου, υπερήχων και άλλων ιατρικών 

μηχανημάτων, και συνεπώς επεκτείνονται περαιτέρω οι υπηρεσίες που παρέχονται σε όλες 

τις δομές της εταιρείας (π.χ. αξονικός τομογράφος σε ΓΝΘ και ΠΟΦ, υπέρηχοι  και 

λαπαροσκοπικός πύργος χειρουργείου σε ΓΝΘ, ακτινοδιαγνωστικό και υπέρηχοι σε  ΚΤΑΑ-

Κερατέας κλπ.). 

Σέλος διαμορφώνεται προγραμματική σύμβαση με την Α΄Τ.ΠΕ για την μετεγκατάσταση του 

Κ.Τ Αχαρνών εντός των εγκαταστάσεων της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Φωριού με όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό (ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ) με στόχο την προαγωγή της δημόσιας 

δωρεάν πρωτοβάθμιας υγείας σε όλο τον πληθυσμό. 

  Η λειτουργία της εταιρείας στην επόμενη περίοδο είναι βέβαιο, κυρίως μέσα από πλήθος 

νέων διατάξεων που την αφορούν, πως μεταβάλλεται σταδιακά σε επιχειρησιακό εργαλείο 

διαχείρισης ποικίλων θεμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία.  Σαυτόχρονα αποκτά  τη 

δυναμική που απαιτείται, για  να αναπτύξει καινοτόμες δράσεις με την χρήση  

χρηματοδοτικών προγραμμάτων και να λειτουργήσει σαν μοχλός και φορέας έρευνας και 

καινοτομίας σε υγειονομικές δραστηριότητες ειδικού σκοπού. 

   

2. Περιγραφή των κυριοτέρων Κινδύνων και Αβεβαιοτήτων. 

 

τη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί η εταιρεία: 

 

υνοπτικά: 

 Επιρροή από διαδικασίες του Δημοσίου Σομέα (εγκρίσεις, επιχορήγηση) κάτω από 

γραφειοκρατικές συνθήκες  που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσιακές λειτουργίες. 

 Φαμηλές χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ιδιωτική πελατεία (μη 

ασφαλισμένους σε Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) . 

 Ανάγκη ενίσχυσης της προβολής των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ειδικότερα των 

παρεχόμενων από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Φωριού, υπηρεσιών. 

 Τπολειπόμενη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας, ιδιαίτερα μπροστά 

στην προοπτική ανάπτυξης πρόσθετων υγειονομικών υπηρεσιών. 

 Ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης προσωπικού στο περιβάλλον και στα πρότυπα 

συστήματα διοίκησης και αποτελεσματικής διαχείρισης που εφαρμόζονται στις δομές 

της Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.. 

 Σαχύτατες τεχνολογικές αλλαγές και αυξημένες απαιτήσεις αναβάθμισης και 

συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
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Aναλυτικά: 

1) Κίνδυνος Σεχνολογικών εξελίξεων. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή 

αναδιοργάνωση, αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού ασκούν καθοριστική 

επίδραση στις υπηρεσίες υγείας και στο κόστος διατήρησης του φάσματος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Σα επενδυτικά προγράμματα που έχουν στόχο την ανανέωση 

και απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την παροχή νέων και 

διευρυμένων υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του 2018  αφορούν  στα ήδη εγκεκριμένα 

κονδύλια από το Π.Δ.Ε. για το Κ.Τ.Α.Α.- Κ.Πρίφτης . 

2) υναλλαγματικός κίνδυνος. 

Δεδομένου ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, δεν υφίσταται 

κανένας κίνδυνος. 

3) Πιστωτικός κίνδυνος. 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της,  είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και 

ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου με 

απαιτήσεις της εταιρείας που προέρχονται από Ασφαλιστικά Σαμεία και ιδιώτες πελάτες. 

Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Σαμεία προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ και εξοφλούνται σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού. Αντίστοιχα ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται κυρίως από τους ιδιώτες πελάτες είναι μικρός αφού 

σε μεγάλο ποσοστό η παροχή ιατρικών υπηρεσιών γίνεται τοις μετρητοίς. Πρόσφατα 

υιοθετήθηκε η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής με στόχο τη μείωση των 

κινδύνων που προέρχονται από την κυκλοφορία μετρητών. ε μεμονωμένες περιπτώσεις 

που η παροχή υπηρεσιών γίνεται επί πιστώσει η εταιρεία παρακολουθεί την ενηλικίωση 

των ανωτέρω απαιτήσεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ενεργεί κατάλληλα 

(τηλεφωνική επικοινωνία, άμεση εξόφληση παλαιοτέρων χρεών κατά την επόμενη 

επίσκεψη του ιδιώτη στην Πολυκλινική). ημειώνεται ότι τα ίδια έσοδα της εταιρείας κατά 

το 2017 αποτελούνταν κατά 47,87% από παροχή Τπηρεσιών Τγείας προς 

ασφαλισμένους σε Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 52,13% προς Ιδιώτες ( όπως 

προαναφέρθηκε στην τελευταία περίπτωση η παροχή υπηρεσίας γίνεται τοις μετρητοίς 

με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου).  

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι στην παρούσα χρήση έχουν εφαρμοστεί από 

την Διοίκηση της εταιρείας οι κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης και περιορισμού 

στο ελάχιστο του πιστωτικού κίνδυνου. 

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 

έχουν απομειωθεί στην παρούσα χρήση.  

Κανένα από τα περιουσιακά στοιχειά της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 

μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

4) Διαχείριση κεφαλαίου. 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η εξής: 
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 Να εξασφαλίσει ικανοποιητική απόδοση στον μέτοχό της (Δημόσιο), προσφέροντας 

υπηρεσίες προς τους πολίτες, ανεξάρτητα του επιπέδου κινδύνου στο οποίο 

εκτίθεται. 

 Να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις επιτάχυνσης των διαδικασιών 

υλοποίησης των διοικητικών αποφάσεων με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή 

απορρόφηση της κρατικής επιχορήγησης. 

 Να παρακολουθεί μεθοδικά τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τον προσανατολισμό 

στις παροχές, για να τις ενσωματώνει στις υπηρεσίες της. 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο με βάση το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων μείον τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον 

Ισολογισμό. 

Επίσης διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το 

χρόνο που η οικονομική κατάσταση, τα χαρακτηριστικά των κινδύνων και των 

υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων μεταβάλλονται. 

5) Κίνδυνος ρευστότητας. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν κρίνεται σημαντικός στο βαθμό που το Τπουργείο Τγείας 

συνεχίσει να εκταμιεύει εμπρόθεσμα τις επιχορηγήσεις. Τπάρχει όμως καθυστέρηση στην 

είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρείας από τους Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΟΠΤΤ). Η ΑΕΜΤ Α.Ε  χρηματοδοτείται δια του Τπουργείου Τγείας ανάλογα με τις 

προτεραιότητες που προκρίνονται από αυτό. Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας 

βασίζεται κύρια στον τιμοκατάλογο του δημοσίου (Π.Δ. 157/1991 ΥΕΚ 62/Α και Π.Δ. 

127/2005 ΥΕΚ 182 Α΄).  Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται από την εταιρεία σε 

διάφορες χρονικές περιόδους, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση καθώς και σε κυλιόμενη 

περίοδο 30 ημερών αν απαιτηθεί. Ακόμα, διενεργείται ταμειακός προγραμματισμός 

τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. 

Η ληκτότητα (ο υπολογισμός σε συνάρτηση με το διάστημα λήξης) των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (Προμηθευτές και Πιστωτές) αφορά σε διάστημα 

που συνήθως δεν είναι μεγαλύτερο των 90 ημερών έτσι ώστε η υποχρεώσεις της 

εταιρείας να μην καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και 

οι φορολογικές υποχρεώσεις αποτελούν προτεραιότητα της εταιρείας ως προς την 

πολιτική που εφαρμόζει για την εξόφληση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων κάθε έτους. 

6) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων. 

Κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων δεν υφίσταται, 

δεδομένου ότι δεν υφίσταται δανεισμός. 

7) Κίνδυνοι που συσχετίζονται με τις Δραστηριότητες της Εταιρίας: 

Α) Η προσαρμογή του νομικού πλαισίου των προσλήψεων για τις ΔΕΚΟ στις επιταγές 

του Μνημονίου έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της εταιρείας, εξαιτίας της δυσκολίας 
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αναπλήρωσης απαραίτητων κενωθεισών θέσεων. Θετικές εξελίξεις αποτελούν η 

δυνατότητα που δόθηκε από το Ν. 4368/2016 (αρ.70) για κάλυψη αναγκών σε πάσης 

φύσεως προσωπικό από τις μονάδες του Ε..Τ, του Π.Ε.Δ.Τ, της Κεντρικής Τπηρεσίας του 

Τπουργείου Τγείας και των Τγειονομικών Περιφερειών καθώς και αυτή από το Ν. 

4486/2017 (αρ.44), για συνεργασία με ιατρικό και άλλο προσωπικό με καθεστώς 

σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου (έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών). 

Β) Εξάρτηση από σύμβαση με Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

     Με βασικό στόχο τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από την Α.Ε.Μ.Τ Α.Ε., σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η σύναψη 

συμβάσεων  με τους Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και κυρίως με τον μεγαλύτερο 

πάροχο υπηρεσιών υγείας Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Αντικείμενο των συμβάσεων κατά περίπτωση 

φορέα αποτελούν: 

 Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υροντίδας με επιμέρους συμβάσεις ήτοι 

ιατρικές επισκέψεις, βιοπαθολογικές, και απεικονιστικές εξετάσεις, 

 Η παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης-Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας 

 Η παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας από το Γ.Ν. Θήρας 

 

 Γ) Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών τοιχείων και Λοιπών Περιουσιακών τοιχείων. 

Η ΑΕΜΤ Α.Ε. είχει προκηρύξει το  2017 διαγωνισμό για την ασφάλιση του πάγιο 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η έναρξη των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων έγινε  τον Μάρτιο του 2018. Η εταιρεία έχει αναπτύξει 

διαδικασίες ασφάλειας και ορθής διαχείρισης των παγίων στοιχείων και αποθεμάτων της 

στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας οι οποίες την διασφαλίζουν από οποιοδήποτε 

ενδεχόμενο κίνδυνο. 

 Σέλος τα ταμειακά διαθέσιμα σε τακτά διαστήματα κατατίθενται σε τραπεζικό 

λογαριασμό με συνέπεια να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος κλοπής σε συνδυασμό με 

τη χρήση μηχανημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) στην Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Φωριού και στο ΓΝΘήρας.  

 

3.ΠΑΡΑΘΕΗ ΗΜΑΝΣΙΚΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ ΣΟΤ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟ ΑΤΣΟΝ 

ΜΕΡΗ 
 

Ψς συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις 

συνδεδεμένες εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Οι 

συναλλαγές, τα έσοδα και τα έξοδα με τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα μέλη της 

Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2017 έως 

31/12/2017, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 

31/12/2017 αναλύονται ως κάτωθι: 
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Ουδεμία συναλλαγή έγινε με τη θυγατρική οντότητα ΚΕΚ/ΚΧΤ. 

 

Οι αμοιβές (και εργοδοτικές εισφορές) των διευθυντικών στελεχών και των μελών της 

διοίκησης ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 112 χιλ. και προέρχονται από μισθωτές 

υπηρεσίες.  

Οι συναλλαγές των ανωτέρω ανέρχονται σε Ευρώ 16 χιλ. και αφορούν αμοιβές μελών 

Διοικητικού υμβουλίου. 

 

 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

    

  Οι υφιστάμενες υποδομές της εταιρείας, βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης 

όσο  αναφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διαχείρισή τους. 

 υγκεκριμένα: 

   4.1. Κεντρικές Τπηρεσίες Π.Ο.Φ 

 Ελέγχουμε ως προς τις επιπτώσεις της δομής στα παρακάτω αντικείμενα: 

 Διαχείριση αποβλήτων. Η εταιρεία λόγω του μικρού μεγέθους των δομών της δεν 

απαιτείται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Παρόλα αυτά 

ακολουθεί όλους τους κανόνες για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων 

της. 

 Ενεργειακό αποτύπωμα. Η χρήση ενέργειας από τη δομή γίνεται με κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας με αυτόνομο σύστημα για περιπτώσεις διακοπής παροχής και 

με χρήση πετρελαίου για περιορισμένες και έκτακτες ανάγκες. Σο κτήριο 

κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων θερμαίνεται με φυσικό 

αέριο και δεν προσδιορίστηκε κατά την κατασκευή επίπεδο ενεργειακής κλάσης. 

 

 4.2. ΚΤΑΑ- ΚΕΡΑΣΕΑ «Κ.Πρίφτης» 

Ελέγχουμε ως προς τις επιπτώσεις της δομής στα παρακάτω αντικείμενα: 

 Διαχείριση αποβλήτων.  Η εταιρεία λόγω του μικρού μεγέθους των δομών της δεν 

απαιτείται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Παρόλα αυτά 

ακολουθεί όλους τους κανόνες για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων 

της. 

 Ενεργειακό αποτύπωμα. Η χρήση ενέργειας από τη δομή γίνεται με κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας με αυτόνομο σύστημα για περιπτώσεις διακοπής παροχής και 

με χρήση πετρελαίου για θέρμανση του χώρου και υποστήριξής του με εφεδρική 

γεννήτρια. Σο κτήριο κατασκευάστηκε μεταξύ 2009-2011 και δεν προσδιορίστηκε κατά 

την κατασκευή επίπεδο ενεργειακής κλάσης.  
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  4.3. Γενικό Νοσοκομείο Θήρας 

Ελέγχουμε ως προς τις επιπτώσεις της δομής στα παρακάτω αντικείμενα: 

 Διαχείριση αποβλήτων. Η δομή σαν δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο δεσμεύεται να 

καταγράφει και να κατανέμει τα απόβλητά του ανάλογα με την προέλευση. Γίνεται 

επιμερισμός και έχει συμβασιοποιηθεί για την αποκομιδή των παρακάτω αποβλήτων: 

Ιατρικών οργανικών, τοξικών, αστικών τοξικών και οργανικών. 

  Ενεργειακό αποτύπωμα. Η χρήση ενέργειας από τη δομή γίνεται με κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας με αυτόνομο σύστημα για περιπτώσεις διακοπής παροχής και 

με χρήση πετρελαίου για θέρμανση του χώρου και υποστήριξής του με εφεδρική 

γεννήτρια. Σο κτήριο κατασκευάστηκε μεταξύ 2009-2013 χωρίς να προκύπτει η 

κατάταξή του σε κάποιο επίπεδο ενεργειακής κλάσης.  

 

5. ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 

 Βασική αρχή της διοίκησης της εταιρείας είναι ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων, ευνοεί δε τη συνδικαλιστική τους  έκφραση μέσα από τη 

δραστηριοποίησή τους στο σωματείο εργαζομένων στην ΠΟΦ,  

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

 το τακτικό προσωπικό εξαρτημένης εργασίας με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΦ) 

 ε αποσπασμένο ή μετακινημένο μόνιμο προσωπικό του ΕΤ 

 ε έκτακτο και εποχιακό προσωπικό ορισμένου χρόνου. 

  Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου του 

δημοσίου, αφού η ΑΕΜΤ σαν ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’, ανήκει στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης. Διέπονται δε παράλληλα από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου που 

αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Εξαίρεση αποτελούν οι εργαζόμενοι προερχόμενοι από δομές 

του ΕΤ, αλλά και εργαζόμενοι με σύμβαση έργου (ΑΠΤ).  

 Η εταιρεία δεν έχει πλαίσιο διαφοροποίησης των εργαζομένων με βάση τη θρησκεία, το 

φύλο, χωρική προέλευση ή άλλη μειονεκτικότητα φυσική ή κοινωνική. 

 Η έναρξη εργασίας στην εταιρεία γίνεται με βάση μόνο τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα 

από το ΑΕΠ, οι δε πρόσθετες συνεκτιμώμενες απαιτήσεις, είναι στο πλαίσιο αποκλειστικά 

και μόνο του γνωστικού ή εμπειρικού αντικειμένου που απαιτεί η θέση εργασίας. 

 Σα εργασιακά ζητήματα στην εταιρεία τείνουν διαρκώς αυξανόμενα και πιο εξειδικευμένα. 

Αυτό οφείλεται για μεν το ΓΝΘ στην ιδιαιτερότητα των εργασιακών σχέσεων, κυρίως των 

ιατρών, για δε τις πρόσθετες δραστηριότητες λόγο των έκτακτων και εποχιακών αναγκών. 

 Η εταιρεία από τον το Δεκέμβριο του 2017 απασχολούσε στις δομές της 217 άτομα ενώ 

στο τέλος του Δεκεμβρίου  του 2016  203 άτομα.  

 Αυτό απαιτεί διαρκή επιμέλεια για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, προγράμματα 

επιμόρφωσης και κατάρτισης, συστήματα προαγωγών, δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης σε όφελος των εργαζομένων και των οικογενειών τους. 
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 Η ανάπτυξη της Διεύθυνσης Διοίκησης προσωπικού με τη βοήθεια της τεχνολογίας (π.χ. 

ανάπτυξη συστήματος  MIS) και της προσθήκης κατάλληλα εκπαιδευμένου διοικητικού 

προσωπικού, θα είναι σημαντικό στοιχείο υποστήριξης της μεγέθυνσης της εταιρείας.  

 

 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

 I. Επεξηγηματική Έκθεση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου 

προς την Σακτική Γενική υνέλευση των μετόχων της Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με την 

παραγρ. 7 του άρθρου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. 

Σο Μετοχικό Κεφαλαίο το ύψος του οποίου ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, 

δια του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε χρήμα και διαιρέθηκε σε 

εκατό (100) ισόποσες μετοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο 

από τον Τπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 

Με την από 30/06/2007 απόφαση της 2ης Σακτικής Γενικής υνέλευσης αυξήθηκε το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δι’ εκδόσεως είκοσι (20) νέων μετοχών. 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια 

(12.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι (120) μετοχές ονομαστικής αξίας 

€100.000  εκάστης . 

 Με την από 23/06/2009 απόφαση της Σακτικής Γενικής υνέλευσης μειώθηκε η 

ονομαστική αξία της μετοχής σε € 100 έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

ανέρχεται συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν 

είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη. 

 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. 

τον Ιδρυτικό Νόμο 3293/2004 (ΥΕΚ Α 231) της ΑΕΜΤ Α.Ε. ορίζεται ότι οι μετοχές της 

εταιρείας ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από τον Τπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών.  

Κατόπιν εγκριτικής απόφασης της διά του αρμοδίου κάθε φορά ορισμένου οργάνου ο 

Τπουργός Οικονομίας έχει το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών μόνο σε φορείς του 

δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα - ιδίως σε οργανισμούς  κοινωνικής 

ασφαλίσεως. ε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσοστό, που μπορούν να κατέχουν οι 

άλλοι, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, φορείς του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
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3. ημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του 

Ν.3556/2007. 

τον Ιδρυτικό Νόμο 3293/2004 (ΥΕΚ Α 231) της ΑΕΜΤ Α.Ε. ορίζεται ότι οι μετοχές της 

εταιρείας ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από τον Τπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών.  

Οι μέτοχοι, είτε είναι το Δημόσιο είτε φορέας του δημόσιου τομέα, έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα 

αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων 

της εταιρείας (άρθρο 7 κωδικοποιημένου καταστατικού). 

 

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

6. υμφωνίες μετόχων γνωστές στην εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς στη 

μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

τον Ιδρυτικό Νόμο 3293/2004 (ΥΕΚ Α 231) της ΑΕΜΤ Α.Ε. ορίζεται ότι οι μετοχές της 

εταιρείας ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από τον Τπουργό 

Οικονομίας.  

Οι μέτοχοι, είτε είναι το Δημόσιο είτε φορέας του δημόσιου τομέα, έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα 

αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων 

της εταιρείας (άρθρο 7 κωδικοποιημένου καταστατικού). 

 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού υμβουλίου και 

τροποποίηση του καταστατικού. 

1.  Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων ύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου τα 

οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 

άρθρου 3 του ν. 3429/2005, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την 

εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του ν.3429/2005. Οι σύμβουλοι 

είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. 

2.   Η συγκρότηση του Διοικητικού υμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη 

συνεδρίασή του μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης αποφάσεως διορισμού του 

συνόλου των μελών του ή μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής δημοσιεύσεως 

αποφάσεων περί διορισμού απάντων των μελών που προβλέπονται στο  παρόν 
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3. Σο Διοικητικό υμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ.1 και 4 παρ.1 και 2 του ν. 3016/ 2002 

(ΥΕΚ 110 Α’) εφαρμόζονται ανάλογα λαμβανομένου υπόψη του τρόπου διορισμού του 

Διοικητικού υμβουλίου.  

4.  Ο Διευθύνων ύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου 

του Διοικητικού υμβουλίου χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 

ύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου της εταιρείας  δύναται να είναι 

Πρόεδρος, Διευθύνων  ύμβουλος ή μέλος σε Διοικητικό υμβούλιο συνδεδεμένων με 

αυτή Δημοσίων Επιχειρήσεων χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση. Επίσης 

σύμφωνα με το αρ. 74 παρ.8α του Ν. 4445/2016 προστέθηκε αρ.3 παρ.10 του Ν. 

3429/2005 η πρόβλεψη ότι στην πράξη διορισμού των μελών του Δ. δύναται να οριστεί 

ότι θα υπηρετούν ως μη αμειβόμενα  μέλη. 

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο σε 

συνεδρίαση του Δ.. 

 

Οι τροποποιήσεις των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόμενα του Ν.2190/20. 

 

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού υμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων 

μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών. 

Δεν υφίσταται τέτοιου είδους δυνατότητα. 

 

9. ημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρεία που τίθενται σε ισχύ, 

τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν 

δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών. 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

10. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της 

υμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της 

απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού υμβουλίου της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους 

εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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 ΙΙ. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΑΕΜΤ Α.Ε. 

Η Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε. υπάγεται νομοθετικά στις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές 

οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική 

Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων 

οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, 

καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσοι 

συνδέονται με τη λειτουργία της. 

 Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις οικονομικές    

καταστάσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για την εταιρεία για τη χρήση 

01.01.2017– 31.12.2017. 

 

 

Αχαρνές, 27 Ιουνίου  2018 

 

 Η Διευθύνουσα ύμβουλος  

 

         Δρ Γεωργία Αθανασίου 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

ΈΚΘΕΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΨΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 

Προς το Μέτοχο της Εταιρείας «ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΝΨΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 

λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(και σύμφωνα με το, κατά περίπτωση, ισχύων νομικό και κανονιστικό πλαίσιο).  

 

Βάση γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας ―Ευθύνες ελεγκτή για 

τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων‖. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του υμβουλίου Διεθνών 

Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Έμφαση Θεμάτων 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής : 

1)τη σημείωση (α) «Δικαστικές Τποθέσεις» επί των οικονομικών καταστάσεων. Κατά της 

Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές κυρίως από εργαζόμενους και τρίτο διεκδικώντας 

αποζημιώσεις συνολικού ποσού Ευρώ 980χιλ. περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών 

αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 

σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές 

αυτές. ημειώνεται ότι από το ανωτέρω ποσό αγωγές ύψους Ευρώ 902χιλ. αφορούν 

επιδόματα εορτών, αδείας, επικινδύνου εργασίας και ανθυγιεινό για τα οποία η Εταιρεία έχει 

συμμορφωθεί με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που ρητά απαγορεύει την καταβολή 

τους. 
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2)τη σημείωση 1.1 «Βάση Προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων» επί των οικονομικών 

καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα της μη σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με τη θυγατρική. 

τη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 

αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, 

όταν αυτό υπάρχει. φάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται 

ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  

Ψς καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και 

διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 

αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 

την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 

απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 

την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου 

της Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 

βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες 

που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή 

στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Σα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ψστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να 

έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το 

κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 υλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 

Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της 

Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΝΨΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της υμβουλίου. 

 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018 

PKF ΕΤΡΨΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Α.Ε. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα  

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ.: 132  

 Ευστάθιος Π. Καγιούλης 

 Α.Μ. .Ο.Ε.Λ.: 13271 
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

τοιχεία Κατάστασης υνολικών Εσόδων εταιρείας της Φρήσεως 1/1-31/12/2017

(ποσά σε €)

1/1-31/12/2017 1/1-31.12.2016

Κύκλος εργασιών             2.043.005,46                 1.074.214,91 

Μείον: Κόστος Πωλήσεων             6.216.718,73                 4.141.247,80 

Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές) (4.173.713,27) (3.067.032,89) 

Άλλα Εισοδήματα             8.971.297,17                 7.564.262,53 

Έξοδα Διοίκησης             1.917.361,41                 1.254.479,10 

Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως                932.897,54                        5.776,65 

Λειτουργικά & έκτακτα κέρδη /(ζημιές)               1.947.324,95               3.236.973,89 

Φρηματοοικονομικά έξοδα                    5.108,70                        1.564,89 

Φρηματοοικονομικά έσοδα                  50.664,96                        1.393,10 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων               1.992.881,21               3.236.802,10 

(Υόροι)/Έσοδο Υόρου                    22.988,91                      3.433,30 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους  από

συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Α)               1.969.892,30               3.233.368,80 

Κατανεμημένα σε :

Μετόχους εταιρείας

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους                             ---                               ---   

(Β)

υγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(εξοδα) μετά από

φόρους (Α+Β)               1.969.892,30               3.233.368,80 

Κατανεμημένα σε :

Μετόχους εταιρείας               1.969.892,30               3.233.368,80 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.947.324,95              3.236.973,89              

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 3.055.595,73              3.999.924,50              

αποσβέσεων

Α.Ε.Μ.Τ.  Α.Ε.
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

 τοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης την 31.12.2017
(ποσά σε €)

2017 2016 α/α σημ.

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Άυλες ακινητοποιήσεις

Αξία κτήσεως 12.315.089,63 12.265.374,82 9

Μείον αποσβεσθέντα 7.988.129,17 7.566.576,33 5,9

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 4.326.960,46 4.698.798,49 9

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Αξία κτήσεως 15.252.087,85 13.658.246,33 8

Μείον αποσβεσθέντα 1.835.178,09 1.148.460,15 5,8

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 13.416.909,76 12.509.786,18 8

υμμετοχή σε συνδεδεμένη επιχείρηση 172.192,30 0,00 10

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 184.764,26 184.764,26

18.100.826,78 17.393.348,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 294.520,53 221.452,52 10

Πελάτες 1.291.323,24 647.221,83 11

Μείον: Επισφαλείς απαιτήσεις 109.940,37 109.940,37 11

1.181.382,87 537.281,46

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 105.828,62 148.432,27 11

12

Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού 6.659,72 3.667,94 11

 7.938.960,97 6.473.242,87

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 26.039.787,75 23.866.591,80

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 12.000.000,00 12.000.000,00 13

Διαφορά υπέρ το άρτιο 35.000,00 35.000,00 13

Λοιπά Αποθεματικά 11.255.730,77 11.716.856,71

Αποτέλεσμα (ζημιές)εις  νέο 230.851,54 -1.739.040,76

23.521.582,31 22.012.815,95

Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 120.537,00 112.518,00 14

Μελλοντικά Έσοδα Κρατικών Επιχορηγήσεων 262.663,99 318.432,47 14

383.200,99 430.950,47

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 1.633.097,04 912.588,65 15

Υόροι εισοδήματος  και λοιποί φόροι πληρωτέοι 47.500,91 40.356,28 15

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 454.406,50 469.880,45 15

2.135.004,45 1.422.825,38

ύνολο υποχρεώσεων 2.518.205,44 1.853.775,85

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 26.039.787,75 23.866.591,80

Σαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.350.569,23 5.562.408,68
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α)  
 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΨΝ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ 

ΣΗ ΑΕΜΤ ΑΕ (ΠΟΑ Ε €)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ 

το άρτιο

Σακτικό 

Αποθεματικό

Τπεραξία 

προσαρμογής 

παγίων

Ειδικά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα σε 

Νέον

ύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Τπόλοιπα κατά την 1/1/2016 κατά ΔΠΦΠ 12.000.000,00 35.000,00 2.880.898,04 -4.972.409,56 9.943.488,48

Αξία Ακινήτων & Λοιπών Παγίων Στοιχείων 

Παραχωρηθέντων Δωρεάν
9.103.102,63

9.103.102,63

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 

επιχορηγουμένων επενδύσεων και δωρεών 

παγίων στοιχείων -267.143,96 -267.143,96

Κέρδος  περιόδου 1/1 - 31/12/2016 μετά από 

φόρους 3.233.368,80 3.233.368,80

Τπόλοιπα κατά την 31/12/2016 κατά ΔΠΦΠ 12.000.000,00 35.000,00 0,00 0,00 11.716.856,71 -1.739.040,76 22.012.815,95

Τπόλοιπα κατά την 1/1/2017 κατά ΔΠΦΠ 12.000.000,00 35.000,00 0,00 0,00 11.716.856,71 -1.739.040,76 22.012.815,95

Αξία Ακινήτων & Λοιπών Παγίων Στοιχείων 

Παραχωρηθέντων Δωρεάν
3.550,90

3.550,90

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 

επιχορηγουμένων επενδύσεων και δωρεών 

παγίων στοιχείων -464.676,84 -464.676,84

Κέρδος  περιόδου 1/1 - 31/12/2017 μετά από 

φόρους 1.969.892,30 1.969.892,30
Τπόλοιπα την 31/12/2017 κατά ΔΠΦΠ 12.000.000,00 35.000,00 0,00 0,00 11.255.730,77 230.851,54 23.521.582,31

Α.Ε.Μ.Τ.  Α.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2017
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α)  
 

 

 

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

Ταμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε πξν θόξσλ                 1.992.881,21                   3.236.802,10   

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.108.270,78                    762.950,61   

Πξνβιέςεηο 935.827,70                      10.699,00   

Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ρξήζεσο 0,00                                  -     

Απνηειέζκαηα (έζνδα ,έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -571.110,28 -                 360.320,99   

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.108,70                        1.564,89   

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ -73.068,01 -                 152.560,31   

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -644.101,41 -                   69.169,90   

Μείσζε /(αύμεζε ) ινηπώλ θπθινθνξηαθώλ πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ 16.622,96 -                   13.263,59   

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 705.034,44                    789.958,38   

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -5.108,70 -                     1.564,89   

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 7.144,63                      20.216,88   

Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 3.477.502,02 4.225.312,18

Ταμιακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξέο ελζσκάησλ θαη άπισλ  παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά πάγησλ 

ζηνηρείσλ κε δσξεάλ παξαρώξεζε)
-2.740.006,43 -776.342,61

 Εηζπξάμεηο Επηρνξεγήζεσλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ 0,00 349.996,50

Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (β) -2.740.006,43 -426.346,11

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 50.664,96 1.393,10

Αγνξέο ηδίσλ κεηνρώλΣύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 50.664,96 1.393,10

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος (α)+(β)+(γ) 788.160,55 3.800.359,17

Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ  πεπιόδος 5.562.408,68 1.762.049,51

Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  λήξεωρ πεπιόδος 6.350.569,23 5.562.408,68

Κατάσταση Σαμειακών Ροών για τη Φρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017
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ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

 

ημειώσεις στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 

 

1. Γενικές Πληροφορίες και Λογιστικές Αρχές. 

Σο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων 

Τγείας» (Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.), αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ψφέλειας που ανήκει στο 

Ελληνικό Δημόσιο, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (κατά τα 

ισχύοντα εκ του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών) χάριν του δημοσίου συμφέροντος και 

τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους ασκούμενη από τον Τπουργό Τγείας  (Ν. 3293/2004, 

ΥΕΚ 231/Α/26-11-2004). Η διαχειριστική και οικονομική εποπτεία της εταιρείας ως Δημόσια 

Επιχείρηση Κοινής Ψφέλειας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί Λειτουργίας των 

ΔΕΚΟ (Ν.3429/2005) και συμπληρωματικά του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει.  

Η ίδρυση της Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε και η υπαγωγή της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Φωριού σε 

αυτήν, πραγματοποιήθηκε κατόπιν της βούλησης του Τπουργείου Τγείας όχι μόνο να 

αξιοποιήσει άμεσα στην μεταολυμπιακή περίοδο τις υποδομές της Πολυκλινικής αλλά και 

να αναπτύξει σύγχρονες, αποτελεσματικές και αποδοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας που ανταποκρίνονται στην διεθνή πραγματικότητα και κυρίως στα 

πρότυπα ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας. Σον Ιούλιου του 2016 έγινε η έναρξη 

λειτουργίας του Γ.Ν.Θήρας με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας του πληθυσμού του Νομού Κυκλάδων με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον. Παράλληλα, το νομικό πρόσωπο παρέχει τη δυνατότητα για τον σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων στον Σομέα Τγείας και της Αποκατάστασης- 

Αποθεραπείας με την αξιοποίηση της ΑΕΜΤ ΑΕ ως επιχειρησιακού εργαλείου από το 

Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

Νομιμοποιητικές διαδικασίες λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.: 

 Διορισμός Δ.. Α.Ε.Μ.Τ ΑΕ (ΥΕΚ 5/10-01-2018  δυνάμει της α2β/Γ.Π.οικ.:74863 Κ.Τ.Α. των 

Τπουργών Τγείας-Οικονομικών). 

 υγκρότηση Δ.. σε ώμα (12-01-2018 Πρακτικό του Διοικητικού        υμβουλίου και 

κατάθεση με αριθμ. πρωτ. 1131535/19-01-2018 στο ΓΕΜΗ) 

 Έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Τ. ΥΑΕΕ Αθηνών (24.02.2005). 

 Απόκτηση Α.Υ.Μ. 999077102 (28.02.2005). 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση το άρθρο 135 του Νόμου 

2190/20 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΦΑ) όπως 

αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB). 

H Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε. Ιδρύθηκε τον 11ο του 2004 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δια του 

Ν.3293/2004, συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε την 24.02.2005.  
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Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αχαρνών και ο βασικός τόπος διεξαγωγής των εργασιών 

της είναι οι εγκαταστάσεις της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Φωριού, 13677 Αχαρνές, οι 

εγκαταστάσεις του Κ.Τ.Α.Α-Κ.Πρίφτης 39ο χλμ Αθηνών-Λαυρίου 19080 Κερατέα και οι 

εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Θήρας  Καρτεράδος 84700 Θήρα. Οι μετοχές της Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε. δεν 

είναι εισηγμένες στο Φρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 

(συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2017) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό υμβούλιο την 27.06.2018. 
 

κοπός της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι: 

α.  Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας (Π.Υ.Τ) και περίθαλψης 

ανοικτού ή κλειστού τύπου μέσω των εποπτευόμενων από την εταιρεία φορέων ως και η 

πιλοτική ανάπτυξη και αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Φωριού καθώς και 

κάθε νέα μορφή φροντίδας υγείας. 

β.  Η κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλητών. 

γ Η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, όπως η κατ’ οίκον 

νοσηλεία, η προληπτική ιατρική, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία . 

δ.  Η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

ε. Η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας και συναφών επιστημών και η παροχή 

εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που αφορούν τις εν λόγω 

επιστήμες. 

στ. Η εξασφάλιση τρόπων άμεσης πρόσβασης των ευρισκομένων στην Ελλάδα ημεδαπών 

και αλλοδαπών ασθενών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. 

ζ.  Η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων του. 

η.  Η προαγωγή της ευρωστίας και υγείας των πολιτών. 

θ.  Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που 

εργάζεται στον ευρύτερο τομέα της υγείας.  

ι. Η προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας καθώς και η προστασία του 

περιβάλλοντος  

ια. Η εκμετάλλευση με κάθε πρόσφορο τρόπο της κινητής, άϋλης και ακινήτου περιουσίας 

της εταιρείας. 

ιβ. Κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα-υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο και 

μέθοδο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν. 3293/2004 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού.  

ιγ. Η διερεύνηση και εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στους τομείς της υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο μέσω της συμμετοχής σε υφιστάμενες δραστηριότητες 

ανάπτυξης ή/και πώλησης, προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και μέσω της 

χρηματοδότησης νέων/καινοτόμων προσπαθειών, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 



43 

 

ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

ιδ.  Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και η ωρίμανση έργων και υπηρεσιών όπως 

ανωτέρω αναφέρονται, η διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και πιστοποίηση 

φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση των έργων και υπηρεσιών.  

ιε. Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού, σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων και 

υπηρεσιών, όπως ανωτέρω αναφέρονται, διενέργειας διαγωνισμών, παρακολούθησης και 

πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης των έργων και υπηρεσιών.  

ιστ. Η λειτουργία, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο, υπέρ του 

δημόσιου συμφέροντος, του Γ.Ν. Θήρας καθώς και η παροχή νοσοκομειακής φροντίδας 

ολοκληρωμένου τύπου εν γένει. 

ιζ. . Η ανάληψη συνέχισης λειτουργίας Μονάδων Χυχικής Τγείας που έχουν τη μορφή 

Ν.Π.Ι.Δ. 

ιη. Η παροχή φροντίδας υγείας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ψυχοκοινωνική 

διάγνωση και στήριξη των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα 

Κράτησης Αλλοδαπών 

 

 

ύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω: 

 
 

1.1. Βάση Προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος 

εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση τα οποία αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία ή στην αξία κτήσεως αν το ποσό δεν είναι σημαντικό και με την 

προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίσει κανονικά την επιχειρηματική της δράση. Οι 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

Έκθεση υμμόρφωσης. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΦΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των 

Διεθνών Προτύπων Φρηματοοικονομικής αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

Η ΑΕΜΤ Α.Ε. τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζει τις οικονομικές της 

καταστάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, το Κλαδικό Λογιστικό 
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χέδιο των Δημόσιων Μονάδων Τγείας (Π.Δ. 146/2003) και την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΦΑ). 

Ενοποίηση 

Η εταιρεία δεν συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στη χρήση 2017 με τη 

θυγατρική της σε ποσοστό 99,99% ΚΕΚ/ΚΧΤ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που 

απέκτησε σε αυτή τη χρήση με έκτακτη χρηματοδότηση του Τπουργείου Τγείας λόγω 

νομίμου απαλλαγής, καθόσον η θυγατρική τηρεί απλογραφικά βιβλία. 

 

1.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων και διερμηνείες. 
 

υγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 7 (Σροποποίηση) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2017 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 

Νοεμβρίου 2017). 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των 

υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

 

ΔΛΠ 12 (Σροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 

2017 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 Νοεμβρίου 2017). 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από χρεωστικούς τίτλους (δάνεια/ομόλογα) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΦΑ (Κύκλος 2014 - 2016) (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2017 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 7 

Υεβρουάριου 2018). 

 

ΔΠΦΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΦΑ 

12, συνεχίζει να έχει εφαρμογή σε συμμετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενες προς πώληση ή προς διανομή, σύμφωνα με το ΔΠΦΑ 5 (εκτός των 

παραγράφων Β10-Β16). 
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Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Σα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά η 

υιοθέτησή τους είναι υποχρεωτική σε μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους. 

 

ΔΠΦΑ 9 «Φρηματοοικονομικά μέσα»  

 

Σο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουάριου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΦΑ 9 

συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το 

ΔΛΠ 39 Φρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις του 

ΔΠΦΑ 9. Σο πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση 

και λογιστική αντιστάθμισης. Κατά το 2017, εκτιμήθηκε ο αντίκτυπος της εφαρμογής του 

ΔΠΦΑ 9 και με βάση την εκτίμηση αυτή οι επιπτώσεις του καινούριου προτύπου αναμένονται 

ως εξής: 

- Σα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που η εταιρεία κατέχει σήμερα, θα 

συνεχίσουν να επιμετρούνται στην ίδια βάση σύμφωνα με το ΔΠΦΑ 9 και κατά 

συνέπεια δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού λόγω εφαρμογής του νέου ΔΠΦΑ. 

 Επίσης, δε θα υπάρξει καμία επίδραση αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας, δεδομένου ότι οι οδηγίες του νέου ΔΠΦΑ επηρεάζουν 

μόνο το λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

προσδιορίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων και η Εταιρεία δεν 

έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

 

ΔΠΦΑ 15 Έσοδα από υμβάσεις με πελάτες 

Σο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουάριου 2018. Σο ΔΠΦΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται 

για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες 

εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Σο καινούριο 

πρότυπο βασίζεται στην αρχή ότι το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο έλεγχος ενός αγαθού ή 

μιας υπηρεσίας μεταφερθεί στον πελάτη.  

 

Κατά το 2017 η εταιρεία πραγματοποίησε μία αρχική αξιολόγηση για το αντίκτυπο του ΔΠΦΑ 

15 και στη συνέχεια πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση διαφορών ανά κατηγορία 

εσόδου ανάμεσα στο καινούριο πρότυπο και στις υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές που 

ολοκληρώθηκε εντός της ίδιας χρήσης. Με βάση την παραπάνω ανάλυση δεν 

εντοπίστηκαν ουσιώδεις διαφορές από τις τρέχουσες λογιστικές πολιτικές. Ψς εκ τούτου, το 

καινούριο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας κατά την εφαρμογή του. 

 

ΔΠΦΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουάριου 2019— Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). 
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Σο ΔΠΦΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. χετικά με το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΦΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό 

λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

Σο ανωτέρω πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

Λοιπά πρότυπα και διερμηνείες 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 22 «υναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2018 - Δεν έχει εγκριθεί 

ακόμη από την Ε.Ε.). 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της 

συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, 

ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει 

προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2019 - Δεν έχει εγκριθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Η εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει θέματα που έχουν αβέβαιη φορολογική αντιμετώπιση 

ξεχωριστά ή συνολικά σύμφωνα με την προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες εκτιμήσεις 

για την επίλυση των θεμάτων. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζει το φορολογητέο 

αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση λαμβάνοντας υπ' όψη την πιθανότητα ότι η 

φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το φορολογικό χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων. ε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιεί είτε τη μέθοδο του πιο πιθανού 

αποτελέσματος ή τη μέθοδο του αναμενόμενου αποτελέσματος στους υπολογισμούς της. 

 

ΔΠΦΑ 17 «Ασφαλιστήριες υμβάσεις» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2021 - Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). 

Σο ΔΠΦΑ 17 εισάγει ένα Γενικό Μοντέλο αποτίμησης ή μια απλουστευμένη μορφή του ώστε 

να λογιστικοποιούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στις τρέχουσες αξίες και όχι στο 

ιστορικό κόστος. Σο Πρότυπο εισάγει αρχές επιμέτρησης που απαιτούν τη χρήση 

τρεχουσών και αμερόληπτων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών, κάνοντας χρήση 

προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τη διαχρονική αξία του χρήματος και 

έχουν προσαρμοστεί για χρηματοοικονομικούς και μη, κινδύνους. 
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Λοιπές τροποποιήσεις προτύπων 

ΔΠΦΑ 4 (Σροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΦΑ 9 Φρηματοοικονομικά εργαλεία σε 

συνδυασμό με το ΔΠΦΑ 4 Ασφαλιστήριες υμβάσεις» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2018 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 3 

Νοεμβρίου 2017). Σο τροποποιημένο πρότυπο εισάγει δύο προαιρετικές επιλογές: 

 δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την 

αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΦΑ 9 εφαρμόζεται πριν από την 

έκδοση του νέου προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, 

 παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται 

με τις ασφάλειες, μια προαιρετική εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΦΑ 9 μέχρι το 

2021. 

 

ΔΠΦΑ 2 (Σροποποίηση) «Σαξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2018 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 26 

Υεβρουάριου 2018). 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά, σε 

παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον, μία παροχή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ' ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, 

στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη 

των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΦΑ (Κύκλος 2014 - 2016) (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2018 - Εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. στις 7 

Υεβρουάριου 2018) 

 

ΔΛΠ 28 «υμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 

αμοιβαία κεφάλαια και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή 

να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή 

κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Φρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

 

Η τροποποίηση διαγράφει κάποιες βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις. 

 

ΔΛΠ 40 (Σροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2018 - Δεν έχει εγκριθεί 

ακόμη από την Ε.Ε.) 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς 

ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. 

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση τουακινήτου, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό του επενδυτικού ακινήτου και η 

αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για 

τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη αλλαγής στη χρήση. 

 

ΔΠΦΑ 9 (Σροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής 

ποινής εξόφλησης» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουάριου 2019 - Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα μπορεί να επιμετρήσει πιστωτικούς τίτλους που 

ενσωματώνουν δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής, με τη μέθοδο του αποσβεσμένου 

κόστους αντί της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων. Η αρνητική ποινή εξόφλησης 

προκύπτει όταν η πρόωρη αποπληρωμή είναι μικρότερη του μη εξοφληθέντος κεφαλαίου 

και τόκων. 

 

ΔΛΠ 28 (Σροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 

2019 - Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει το ΔΠΦΑ 9 σε λοιπές 

μακροπρόθεσμές επενδύσεις που αφορούν συγγενείς και κοινοπραξίες και αποτελούν 

μέρος της συνολικής επένδυσης. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΦΑ (Κύκλος 2015 - 2017) (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την η μετά την 1 Ιανουάριου 2019 - Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από 

την Ε.Ε.) 

 

ΔΠΦΑ 3 «υνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οντότητα αποκτά έλεγχο σε μια δραστηριότητα που 

βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποτελεί επιχείρηση, θα πρέπει να επανεκτιμά το 

υπάρχον ποσοστό συμμετοχής σε εύλογη αξία, με την διαφορά να πιστώνεται/χρεώνεται 

στα αποτελέσματα. 

 

ΔΠΦΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οντότητα συμμετέχει σε μια δραστηριότητα που 

βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποκτά κοινό έλεγχο, δεν θα πρέπει να επανεκτιμά το 

υπάρχον ποσοστό συμμετοχής σε εύλογη αξία. 

 

ΔΛΠ 12 «Υόροι εισοδήματος» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται στην ίδια περίοδο που προκύπτει η υποχρέωση και στην ίδια οικονομική 

κατάσταση που αναγνωρίζονται οι συναλλαγές που δημιούργησαν τα διανεμόμενα κέρδη. 

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι με την ολοκλήρωση κατασκευής ενός σχετικού στοιχείου 

ενεργητικού που χρηματοδοτήθηκε μέσω ειδικού δανεισμού, το υπόλοιπο των σχετικών 
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δανείων αποτελούν μέρος του γενικού δανεισμού και επηρεάζουν το τεκμαρτό επιτόκιο 

κεφαλαιοποίησης. 

 

ΔΛΠ 19 (Σροποποίηση) «Σροποποίηση σχεδίου καθορισμένων παροχών, Περικοπή ή 

Διακανονισμός» (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουάριου 2019 - Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.) 

Διευκρινίζεται ότι μετά από την τροποποίηση κάποιου σχεδίου καθορισμένων παροχών που 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, μία οντότητα θα πρέπει να 

προσδιορίζει το τρέχων κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος βάσει των 

νέων υποθέσεων για το υπόλοιπο της περιόδου. 

 

Αλλαγές των οποίων η έγκριση έχει αναβληθεί από την Ε.Ε. 

ΔΠΦΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Σροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και 

«υμμετοχές σε υγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της υγγενούς ή της Κοινοπραξίας 

(αναβάλλεται η εφαρμογή του αλλά απορεί να υιοθετηθεί οικειοθελώς - Δεν έχει εγκριθεί 

από την Ε.Ε.) 

Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή 

εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη 

σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση της παραπάνω τροποποίησης στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. 

 

1.3. Ενσώματα πάγια στοιχεία. 

Σο κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν από την εκκίνηση της 

εταιρείας καταχωρείται στο ιστορικό κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

τυχόν απομειώσεις αξίας. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο και 

την ωφέλιμη ζωή του παγίου ως ακολούθως: 

1. Για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Φωριού και το Κ.Τ.Α.Α-Κ.Πρίφτης 

 Εγκαταστάσεις Κτιρίων: ωφέλιμη ζωή 20 έτη. 

 Ηλεκτρονικοί Τπολογιστές: ωφέλιμη ζωή 3 έτη. 

 Έπιπλα, Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός: ωφέλιμη ζωή 7 έτη 

2. Για το Γ.Ν.Θήρας 

 Εγκαταστάσεις Κτιρίων: ωφέλιμη ζωή 45 έτη. 

 Μηχανήματα και Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλισμός: Εγκαταστάσεις Κτιρίων: ωφέλιμη ζωή 

6-21 έτη. 

 Ηλεκτρονικοί Τπολογιστές: ωφέλιμη ζωή 3 έτη. 

 Έπιπλα &Λοιπός Εξοπλισμός: ωφέλιμη ζωή 7 έτη 

 Έπιπλα, Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός: ωφέλιμη ζωή 3-11 έτη 
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Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων στοιχείων επανεκτιμώνται για ενδεχόμενη 

ανάγκη απομείωσης, όταν τα γεγονότα ή συνθήκες δείχνουν ότι η αναφερόμενη αξία τους 

μπορεί να μην ανακτηθεί. ε τέτοια περίπτωση και όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την 

εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών 

ροών αποτιμώνται στην εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία. Ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 

ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Κατά την 

εκτίμηση της αξίας χρήσεως οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους, κάνοντας χρήση ενός (μετά από φόρο) προεξοφλητικού 

επιτοκίου το οποίο αντανακλά τρέχουσες αξιολογήσεις της αξίας του χρήματος στον 

χρόνο και τους συγκεκριμένους κινδύνους των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Για ένα 

περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές ροές, η 

ανακτήσιμη αξία καθορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 

ανήκει το περιουσιακό αυτό στοιχείο. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση των αποτελεσμάτων. 

Ένα περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν δεν αναμένεται να προκύψουν οικονομικά 

οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Κάθε κέρδος ή ζημιά που προέρχεται από την 

διαγραφή του περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνεται στην κατάσταση των 

αποτελεσμάτων της χρήσης που έγινε η διαγραφή. 

την περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού τα πάγια αυτά 

απεικονίζονται στον ισολογισμό της εταιρίας στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται 

ισόποσα στην μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής και της διάρκειας των 

σχετικών συμβάσεων. ε περιπτώσεις όπου ανανεώνονται οι σχετικές συμβάσεις η 

υπολειπομένη αξία των παγίων αποσβένεται στη διάρκεια της ανανεωμένης σύμβασης. 

 

1.4. Άυλα Περιουσιακά τοιχεία. 

Σο κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από την εκκίνηση της 

εταιρείας καταχωρείται στο κόστος κτήσης ή εκχώρησης, που εγγίζει την αντικειμενική τους 

αξία. Μετά την αρχική αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι σχετικές αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή 

το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: 

 Δικαιώματα από χρήση οικοπέδου: ωφέλιμη ζωή 50 έτη. 

 Δικαιώματα από χρήση κτιρίου : ωφέλιμη ζωή 20 έτη. 

 Δικαιώματα από χρήση ιατρικού εξοπλισμού: ωφέλιμη ζωή 4 έτη. 

 Δικαιώματα από χρήση ξενοδοχειακού εξοπλισμού: ωφέλιμη ζωή 7 έτη. 

 Δικαιώματα από χρήση λοιπού εξοπλισμού: ωφέλιμη ζωή 7 έτη. 

 Λοιπό Λογισμικό: ωφέλιμη ζωή 1-5 έτη. 
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Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων με ορισμένη ωφέλιμη ζωή, 

καταχωρούνται σαν δαπάνες στην κατάσταση αποτελεσμάτων μερισμένες στα κέντρα 

κόστους που αντιστοιχούν. 

Σα άυλα Περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται κάθε χρόνο για απομείωση είτε μεμονωμένα 

είτε σε επίπεδο μονάδας ταμειακών ροών. Οι ωφέλιμες ζωές επίσης αξιολογούνται σε 

ετησία βάση και οι τυχόν διορθώσεις δεν έχουν αναδρομική εφαρμογή. 

 

1.5. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 

Σα άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία 

απομειώσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 

τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, 

καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας 

χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής 

στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, 

αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν  από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

από την διάθεσή του το τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν 

έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το 

οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό 

της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. τις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 

αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

τον Ισολογισμό της εταιρείας τα εταιρικά μερίδια του ΚΕΚ/ΚΧΤ Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία, που κτήθηκαν στη χρήση 2017 με το ποσό του ενός (1,00) Ευρώ και ανάληψη 

υποχρέωσης Ευρώ 1.079.483,63 με αντίστοιχη χρηματοδότηση Ευρώ 1.000.000,00 από το 

Τπουργείο Τγείας, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο του ΚΕΚ/ΚΧΤ, 

καταχωρήθηκαν στο κόστος κτήσης τους, που είναι η εύλογη αξία αντιπαροχής που 

δόθηκε για την απόκτησή τους πλέον την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μείον την 

πρόβλεψη υποτίμησης μέχρι 31/12/2017. 
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1.6. Λοιπά Φρηματοοικονομικά τοιχεία  

Οι εγγυήσεις που λαμβάνονται για την χρήση ή λειτουργία των παγίων στοιχείων της 

εταιρίας αποτιμούνται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μέχρι την πώληση ή την διαγραφή 

των παγίων οπότε και καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης.  

 

1.7. Αποθέματα. 

Σα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ του κόστους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Σο κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο της μέσης σταθμικής 

τιμής. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά την 

κανονική λειτουργία της εταιρίας μείον τα εκτιμώμενα έξοδα διάθεσης. 

 

1.8. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις. 

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στο ποσό που 

τιμολογήθηκε μείον τυχόν προβλέψεις επισφάλειας. 

Η εταιρεία πραγματοποιεί εκτίμηση για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξη του 

συνολικού ποσού δεν θεωρείται βέβαιη. Απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται 

όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατές ενέργειες για την είσπραξη τους. 

 

1.9. Σαμείο και Σαμειακά Διαθέσιμα. 

Σο ταμείο και τα ταμειακά διαθέσιμα στον ισολογισμό περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως , 

μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Σράπεζα της 

Ελλάδος. 

Για την κατάσταση των ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν 

όσα ορίζονται παραπάνω. 

 

1.10. Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Τποχρεώσεις. 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει μια παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

ενός προγενέστερου γεγονότος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που εμπεριέχει 

οικονομικά οφέλη για την διευθέτηση της, καθώς επίσης μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη 

εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Όταν η εταιρεία αναμένει όλες ή μέρος των 

προβλέψεων να ανακτηθούν η ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη απαίτηση και μόνο 

όταν η είσπραξη θεωρείται βέβαια τότε η δαπάνη σχετικά με την πρόβλεψη καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθαρή από την απαίτηση. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
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οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών 

είναι πιθανή. 

 

1.11. Μισθώσεις. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται μισθώσεις(leasing) όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου επομένως τις καταχωρεί ως λειτουργικά 

μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

1.12. Αποζημιώσεις Προσωπικού Λόγω υνταξιοδότησης. 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στην παρούσα χρήση έχουν 

υπολογιστεί στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί 

κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων 

κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις 

υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται 

χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων 

υποχρέωσης (PROJECTED UNIT METHOD).Σα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της 

περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη 

κατάσταση των αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών 

που έγιναν δεδουλευμένες κατά την διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης 

παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της 

υποχρέωσης των παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη 

ή ζημίες και όποια αλλά πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Σα κόστη της προγενέστερης 

υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη 

του προγράμματος κατοχυρωθούν. Μετά την υιοθέτηση από τη χρήση 2012 του 

αναθεωρημένου, τον Ιούνιο 2011 ΔΛΠ 19, σε κάθε χρήση αναγνωρίζονται ως έσοδο ή 

έξοδο τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που προκύπτουν. Οι υποχρεώσεις για παροχές 

συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 

την προηγούμενη χρήση είχε διενεργηθεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού με την ίδια 

μεθοδολογία που  διενεργήθηκε η πρόβλεψη στην παρούσα χρήση, από ανεξάρτητο 

αναλογιστή   (η μεθοδολογία αναφέρεται ανωτέρω). 

 

1.13. Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα. 

Σο προσωπικό της εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον Ε.Υ.Κ.Α για συνταξιοδοτικές και από 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ για ιατροφαρμακευτικές παροχές. 

Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο 

συνταξιοδοτικό ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. 

Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 

ασφαλιστικών παροχών στους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία 
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νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση το 

πρόγραμμα. 

 

1.14. Αναγνώριση Εσόδου. 

Σα έσοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και τα σχετικά ποσά 

μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. 

υγκεκριμένα: 

 Ta έσοδα από ιδιώτες (οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε Δημόσιο  ασφαλιστικό 

φορέα) αναγνωρίζονται κατά την επίσκεψη του ασθενούς /ιδιώτη στις δομές της 

εταιρείας όπου γίνεται και η τιμολόγηση τους. 

 Σα λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που εκδίδεται το νόμιμο παραστατικό 

εσόδου. 

Η τιμολόγηση των εσόδων παροχής ιατρικών υπηρεσιών γίνεται όσον αφορά στα 

Ασφαλιστικά Σαμεία κατά βάση με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του δημοσίου. 

 

1.15. Υόρος Εισοδήματος (Αναβαλλόμενη Υορολογική Απαίτηση – Τποχρέωση). 

Για τις χρήσεις μέχρι 31-12-2013 ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται βάσει 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα με τους φορολογικούς 

νομούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών 

της εταιρείας όπως αναμορφώνεται στις φορολογικές δηλώσεις, τους πρόσθετους 

φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των 

φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλομένους φόρους εισοδήματος βάσει των 

θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

Έως την χρήση που έληγε 31-12-2013 η εταιρεία δεν υπολόγισε φόρο εισοδήματος και 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διότι οι μεταφερόμενες από προηγούμενα έτη 

ζημιές κάλυπταν τα κέρδη της, με συνέπεια να μην προκύπτει φορολογική υποχρέωση. 

Δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008 έως 2010,  με συνέπεια να 

μην είναι δυνατό να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση διότι δεν υπάρχει 

μελλοντικό φορολογικό κέρδος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την παρ.α του αρ.46 του Ν.4172/2013 από την χρήση 2014 

και εντεύθεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, με εξαίρεση το εισόδημα που 

αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

Σα έξοδα της χρήσης και αντίστοιχα  υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τον φόρο αγορών 

(ΥΠΑ) ο οποίος θεωρείται μέρος του κόστους με βάση την φορολογική νομοθεσία. 
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1.16. Περιγραφή των κυριοτέρων Κινδύνων και Αβεβαιοτήτων. 

 

τη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί η εταιρεία: 

 

υνοπτικά: 

 Επιρροή από διαδικασίες του Δημοσίου Σομέα (εγκρίσεις, επιχορήγηση) κάτω από 

γραφειοκρατικές συνθήκες  που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσιακές λειτουργίες. 

 Φαμηλές χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ιδιωτική πελατεία (μη 

ασφαλισμένους σε Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) . 

 Ανάγκη ενίσχυσης της προβολής των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ειδικότερα των 

παρεχόμενων από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Φωριού, υπηρεσιών. 

 Τπολειπόμενη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας, ιδιαίτερα μπροστά 

στην προοπτική ανάπτυξης πρόσθετων υγειονομικών υπηρεσιών. 

 Ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης προσωπικού στο περιβάλλον και στα πρότυπα 

συστήματα διοίκησης και αποτελεσματικής διαχείρισης που εφαρμόζονται στις δομές 

της Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.. 

 Σαχύτατες τεχνολογικές αλλαγές και αυξημένες απαιτήσεις αναβάθμισης και 

συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

Aναλυτικά: 

1) Κίνδυνος Σεχνολογικών εξελίξεων. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή 

αναδιοργάνωση, αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού ασκούν καθοριστική 

επίδραση στις υπηρεσίες υγείας και στο κόστος διατήρησης του φάσματος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Σα επενδυτικά προγράμματα που έχουν στόχο την ανανέωση 

και απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την παροχή νέων και 

διευρυμένων υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του 2018  αφορούν  στα ήδη εγκεκριμένα 

κονδύλια από το Π.Δ.Ε. για το Κ.Τ.Α.Α.- Κ.Πρίφτης . 

2) υναλλαγματικός κίνδυνος. 

Δεδομένου ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, δεν υφίσταται 

κανένας κίνδυνος. 

3) Πιστωτικός κίνδυνος. 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της,  είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και 

ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου με 

απαιτήσεις της εταιρείας που προέρχονται από Ασφαλιστικά Σαμεία και ιδιώτες πελάτες. 

Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Σαμεία προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ και εξοφλούνται σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού. Αντίστοιχα ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται κυρίως από τους ιδιώτες πελάτες είναι μικρός αφού 
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σε μεγάλο ποσοστό η παροχή ιατρικών υπηρεσιών γίνεται τοις μετρητοίς. Πρόσφατα 

υιοθετήθηκε η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής με στόχο τη μείωση των 

κινδύνων που προέρχονται από την κυκλοφορία μετρητών. ε μεμονωμένες περιπτώσεις 

που η παροχή υπηρεσιών γίνεται επί πιστώσει η εταιρεία παρακολουθεί την ενηλικίωση 

των ανωτέρω απαιτήσεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ενεργεί κατάλληλα 

(τηλεφωνική επικοινωνία, άμεση εξόφληση παλαιοτέρων χρεών κατά την επόμενη 

επίσκεψη του ιδιώτη στην Πολυκλινική). ημειώνεται ότι τα ίδια έσοδα της εταιρείας κατά 

το 2017 αποτελούνταν κατά 47,87% από παροχή Τπηρεσιών Τγείας προς 

ασφαλισμένους σε Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 52,13% προς Ιδιώτες ( όπως 

προαναφέρθηκε στην τελευταία περίπτωση η παροχή υπηρεσίας γίνεται τοις μετρητοίς 

με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου).  

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι στην παρούσα χρήση έχουν εφαρμοστεί από 

την Διοίκηση της εταιρείας οι κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης και περιορισμού 

στο ελάχιστο του πιστωτικού κίνδυνου. 

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 

έχουν απομειωθεί στην παρούσα χρήση.  

Κανένα από τα περιουσιακά στοιχειά της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 

μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

4) Διαχείριση κεφαλαίου. 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η εξής: 

 Να εξασφαλίσει ικανοποιητική απόδοση στον μέτοχό της (Δημόσιο), προσφέροντας 

υπηρεσίες προς τους πολίτες, ανεξάρτητα του επιπέδου κινδύνου στο οποίο 

εκτίθεται. 

 Να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις επιτάχυνσης των διαδικασιών 

υλοποίησης των διοικητικών αποφάσεων με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή 

απορρόφηση της κρατικής επιχορήγησης. 

 Να παρακολουθεί μεθοδικά τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τον προσανατολισμό 

στις παροχές, για να τις ενσωματώνει στις υπηρεσίες της. 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο με βάση το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων μείον τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον 

Ισολογισμό. 

Επίσης διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το 

χρόνο που η οικονομική κατάσταση, τα χαρακτηριστικά των κινδύνων και των 

υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων μεταβάλλονται. 

5) Κίνδυνος ρευστότητας. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν κρίνεται σημαντικός στο βαθμό που το Τπουργείο Τγείας 

συνεχίσει να εκταμιεύει εμπρόθεσμα τις επιχορηγήσεις. Τπάρχει όμως καθυστέρηση στην 

είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρείας από τους Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΟΠΤΤ). Η ΑΕΜΤ Α.Ε  χρηματοδοτείται δια του Τπουργείου Τγείας ανάλογα με τις 
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προτεραιότητες που προκρίνονται από αυτό. Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας 

βασίζεται κύρια στον τιμοκατάλογο του δημοσίου (Π.Δ. 157/1991 ΥΕΚ 62/Α και Π.Δ. 

127/2005 ΥΕΚ 182 Α΄).  Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται από την εταιρεία σε 

διάφορες χρονικές περιόδους, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση καθώς και σε κυλιόμενη 

περίοδο 30 ημερών αν απαιτηθεί. Ακόμα, διενεργείται ταμειακός προγραμματισμός 

τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. 

Η ληκτότητα (ο υπολογισμός σε συνάρτηση με το διάστημα λήξης) των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (Προμηθευτές και Πιστωτές) αφορά σε διάστημα 

που συνήθως δεν είναι μεγαλύτερο των 90 ημερών έτσι ώστε η υποχρεώσεις της 

εταιρείας να μην καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και 

οι φορολογικές υποχρεώσεις αποτελούν προτεραιότητα της εταιρείας ως προς την 

πολιτική που εφαρμόζει για την εξόφληση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων κάθε έτους. 

6) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων. 

Κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων δεν υφίσταται, 

δεδομένου ότι δεν υφίσταται δανεισμός. 

7) Κίνδυνοι που συσχετίζονται με τις Δραστηριότητες της Εταιρίας: 

Α) Η προσαρμογή του νομικού πλαισίου των προσλήψεων για τις ΔΕΚΟ στις επιταγές 

του Μνημονίου έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της εταιρείας, εξαιτίας της δυσκολίας 

αναπλήρωσης απαραίτητων κενωθεισών θέσεων. Θετικές εξελίξεις αποτελούν η 

δυνατότητα που δόθηκε από το Ν. 4368/2016 (αρ.70) για κάλυψη αναγκών σε πάσης 

φύσεως προσωπικό από τις μονάδες του Ε..Τ, του Π.Ε.Δ.Τ, της Κεντρικής Τπηρεσίας του 

Τπουργείου Τγείας και των Τγειονομικών Περιφερειών καθώς και αυτή από το Ν. 

4486/2017 (αρ.44), για συνεργασία με ιατρικό και άλλο προσωπικό με καθεστώς 

σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου (έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών). 

Β) Εξάρτηση από σύμβαση με Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

     Με βασικό στόχο τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από την Α.Ε.Μ.Τ Α.Ε., σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η σύναψη 

συμβάσεων  με τους Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και κυρίως με τον μεγαλύτερο 

πάροχο υπηρεσιών υγείας Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Αντικείμενο των συμβάσεων κατά περίπτωση 

φορέα αποτελούν: 

 Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υροντίδας με επιμέρους συμβάσεις ήτοι 

ιατρικές επισκέψεις, βιοπαθολογικές, και απεικονιστικές εξετάσεις, 

 Η παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης-Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας 

 Η παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας από το Γ.Ν. Θήρας 

 

 Γ) Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών τοιχείων και Λοιπών Περιουσιακών τοιχείων. 



58 

 

ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

Η ΑΕΜΤ Α.Ε. είχει προκηρύξει το  2017 διαγωνισμό για την ασφάλιση του πάγιο 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η έναρξη των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων έγινε  τον Μάρτιο του 2018. Η εταιρεία έχει αναπτύξει 

διαδικασίες ασφάλειας και ορθής διαχείρισης των παγίων στοιχείων και αποθεμάτων της 

στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας οι οποίες την διασφαλίζουν από οποιοδήποτε 

ενδεχόμενο κίνδυνο. 

 Σέλος τα ταμειακά διαθέσιμα σε τακτά διαστήματα κατατίθενται σε τραπεζικό 

λογαριασμό με συνέπεια να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος κλοπής σε συνδυασμό με 

τη χρήση μηχανημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) στην Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Φωριού και στο ΓΝΘήρας.  

 

1.17. Αναταξινόμηση στοιχείων κατάστασης οικονομικής θέσης 

    Δεν υπήρξε ανάγκη αναταξινόμησης των στοιχείων της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 

2. Έσοδα Ανά Σομέα. 

Σα έσοδα της εταιρείας λογιστικοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Σα έσοδα για 

την Π.Ο.Φ στην παρούσα χρήση ανέρχονται σε € 832.379,63 και για το Κ.Τ.Α.Α-Κ.Πρίφτης σε 

€ 68.782,88 και για το Γ.Ν.Θήρας €1.131.342,95. 

 

Η επιχορήγηση που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ποσού € 8.300.000,00  έχει 

εισπραχθεί στο σύνολό της στην κλειόμενη χρήση.  

 

Ανάλυση των εσόδων της χρήσης 2017 παρατίθεται κατωτέρω: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ ΠΟΑ                   1/1-

31/12/2017

ΠΟΑ                   1/1-

31/12/2016

ΑΠΟΚΛΙΗ 2017-

2016

972.924,76 273.035,37 256,34%

235.502,42 1.390,10

0,00 0,00

9.520,00 21.620,50

147.705,55 207.775,84

51.996,20 42.248,93

528.200,59 0,00

1.059.580,70 801.179,54
32,25%

439.570,36 424.631,32

157.603,73 108.414,09

93.359,47 81.724,46

165.447,10 147.637,17

175.594,12 37.663,69

22.895,92 1.026,00

ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΙΔΙΨΣΕ ΑΠΌ ΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΨΝ 5.110,00 82,81

2.032.505,46 1.074.214,91
89,21%

7.200.000,00 7.200.000,00

ΕΚΣΑΚΣΕ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ 1.100.000,00 0,00

0,00 0,00

ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΘΨΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 21.883,00 4.928,64

0,00 0,00

476.308,48 359.333,89

8.798.191,48 7.564.262,53
16,31%

ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 

ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΨΝ ΕΙΟΔΗΜΑΣΨΝ 

ΣΑΚΣΙΚΕ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 

ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΑΠΟ ΟΑΕΔ

Λοιπά έσοδα Εκμετάλλευσης 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΌ ΙΔΙΩΣΕ ΦΩΡΙ ΑΥΑΛΙΗ (Β)

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΣΑΚΣΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΣΕΠ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ.  ΑΠΌ ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΝΟΗΛΕΙΑ

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΨΣΕ ΑΠΌ ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΝΟΗΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ (Α+Β)

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ. (Α)

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ. ΙΑΣΡΕΙΨΝ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ. ΣΕΠ 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝ. ΑΥ. ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

Σο αναφερόμενο ποσό ύψους € 50.664,96 αφορά σε τόκους α΄ και β΄ εξαμήνου 2017. 

 

4. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις αμοιβές και έξοδα τακτικού προσωπικού της 

εταιρείας: 

 

 
2017 2016

Μισθοί Σακτικού Προσωπικού 3.985.849,92 2.520.690,39

Εργοδοτικές Εισφορές Σακτικού Προσωπικού 1.007.919,24 627.383,29

Αποδοχές σπουδαστών για πρακτική άσκηση 5.605,82 9.047,30

Εργ. Εισφορές σπουδαστών για πρακτική άσκηση 1721,91 182,4

Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία 0,00 0,00

Δαπάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού 9.266,20 2.034,00

5.010.363,09 3.159.337,38

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού 8.019,00 10.699,00

5.018.382,09 3.170.036,38
 

Σο σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού έως την 31/12/2017 ανερχόταν σε 76 άτομα 

τακτικό προσωπικό και 141 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 4368/2016 για το Γ.Ν.Θήρας. 
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Η εταιρεία στην παρούσα χρήση διενήργησε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού με 

βάση την εκτίμηση από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο αναλογιστή (σημείωση 1.11 

Αποζημιώσεις προσωπικού για συνταξιοδότηση) 

 

5. Αποσβέσεις. 

Οι σωρευμένες αποσβέσεις που λογίστηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

2017 2016

Αποσβεσθέντα Ενσώματα Πάγια τοιχεία 1.835.178,09 1.148.460,15

Αποσβεσθέντα Άϋλα Περιουσιακά τοιχεία 7.988.129,17 7.566.576,33

9.823.307,26 8.715.036,48
 

 

Oι αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων στοιχείων που επιβάρυναν την χρήση 

ανέρχονται σε € 1.108.270,78  ενώ στην προηγούμενη χρήση οι αντίστοιχες αποσβέσεις 

ανέρχονταν σε € 762.950,61  . Η διαφορά σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση οφείλεται 

στις αποσβέσεις που έγιναν από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ν.Θήρας 

 

 

 

 

6. Κόστος παροχής υπηρεσιών, Διοίκησης (Μερισμός δαπανών) και άλλα     έξοδα 

εκμεταλλεύσεως  

Ο μερισμός των δαπανών στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε με γνώμονα την κατανομή 

του κόστους ανά υπηρεσία ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται πάγια από την  

εταιρεία . Κατωτέρω παρατίθεται πινάκας ανάλυσης του κόστους της χρήσης 2017 ανά 

είδος δαπάνης και κατά προορισμό : 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΨΝ ΑΜΕΟ ΚΟΣΟ 

ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ

KOΣΟ 

ΔΙΟΙΚΗΗ

ΦΡΗ/ΜΙΚΟ 

ΚΟΣΟ

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΨΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ ΕΝΑΡΞΕΨ ΦΡΗΕΨ Τγειονομικό και Υαρμακευτικό   

υλικό

ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΕΨ Τγειονομικό, Υαρμακευτικό  

και λοιπό υλικό

464.585,42

Αναλώσιμα Τλικά (Γραφική 

υλη, χημικά, αέρια και λοιπά 

αναλώσιμα)

410.418,66

Ανταλλακτικά Παγίων τοιχείων 0

ύνολο Αρχικών Αποθεμάτων και 

Αγορών

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ ΣΕΛΟΤ ΦΡΗΕΨ

Τγειονομικό, Υαρμακευτικό  

και λοιπό υλικό 

244.505,86

Αναλώσιμα Τλικά (Γραφική 

υλη, χημικά, αέρια και λοιπά 

αναλώσιμα)

50.014,67

Αγορές και Διαφορά Αποθεμάτων 801.936,07

ΠΛΕΟΝ

ΜΕΡΙΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΕΙΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 3.354.097,65 1.656.265,44 5.010.363,09

Αμοιβές & Έξοδα Σρίτων 301.520,25 45.323,47 346.843,72

Παροχές Σρίτων 624.562,97 68.551,14 693.114,11

Υόροι - Σέλη 21.154,49 21.154,49

Διάφορα Έξοδα 70.033,45 7.781,50 77.814,95

Σόκοι & υναφή έξοδα 5.108,70 5.108,70

Αποσβέσεις Παγίων τοιχείων 

Ενσωματωμένες

997.443,70 110.827,08 1.108.270,78

Δαπάνη από μη αναγνώριση 

παγίων με βάση τα ΔΛΠ

59.907,54 6.656,39 66.563,93

Προβλέψεις για Αποζημίωση 

Προσωπικού λόγω εξόδου από την 

Τπηρεσία

7217,10 801,90 8.019,00

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 

και χρεογράφων

0 - 927.808,70 927.808,70

5.414.782,66 1.917.361,41 932.917,40 9.066.997,54

Κόστος παροχής υπηρεσιών

Έξοδα διοίκησης 1.917.361,41

Φρηματοοικονομικό κόστος 932.917,40

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0

Λοιπά έκτακτα έξοδα 5.088,84

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΨΝ 31.12.2017 9.072.086,38

801.936,07

6.216.718,73

801.936,07

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΠΨΛΗΘΕΝΣΨΝ -ΔΙΟΙΚΗΗ -ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΙΜΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/12/2017

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΨΝ ΣΗ ΦΡΗΗ

221.452,52

875.004,08

1.096.456,60

294.520,53

 

 

 



62 

 

ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε 

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ (Δ.Π.Φ.Α) 
 

7. Έξοδα φορολογίας εισοδήματος. 

 

Δεν υφίστανται, αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις λόγω της 

σωρευμένης ζημιάς  της εταιρείας που προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις .  

 

8. Ενσώματα πάγια στοιχεία. 

Σα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτελούνται από τα εξής: 

 
Μηχανήματα - Κτίρια και Μηχανήματα Έπιπλα και

Οικόπεδα Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις Λοιπός Μηχ.Εξοπλισμός κεύη ΤΝΟΛΟ

1η Ιανουαρίου 2017

Κόστος 1.471.434,40 2.638.360,81 7.638.505,04 1.571.679,09 338.266,99 13.658.246,33

υσσωρευμένες Αποσβέσεις 0,00 904.541,05 133.844,49 51.077,07 58.997,54 1.148.460,15

Αναπόσβεστη αξία 1η Ιανουαρίου 2017 1.471.434,40 1.733.819,76 7.504.660,55 1.520.602,02 279.269,45 12.509.786,18

ΠΛΕΟΝ

Προσθήκες/Μειώσεις Φρήσεως 0,00 547.981,71 120.365,36 916.548,84 8.945,61 1.593.841,52

ΜΕΙΟΝ

Αποσβέσεις Φρήσεως 0,00 362.857,91 132.194,98 159.615,19 32.049,86 686.717,94

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2017 1.471.434,40 1.918.943,56 7.492.830,93 2.277.535,67 256.165,20 13.416.909,76

* *  

Οι προσθήκες αφορούν κατά κύριο λόγο πάγιο εξοπλισμό του Γ.Ν.Θήρας 

 

9. Άυλα Περιουσιακά τοιχεία. 

Σα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από τα εξής: 

 
Δικαιώματα 

Φρήσεως 

Τπολογιστών και 

λογισμικά 

Προγράμματα

Δικαιώματα Φρήσεως 

Γηπέδων

Δικαιώματα Φρήσεως 

Ιατρικού κλπ Εξοπλισμού

Δικαιώματα 

Φρήσεως Κτιρίων

Δικαιώματα Φρήσεως 

Ξενοδοχειακού 

Εξοπλισμού

ΤΝΟΛΟ

1η Ιανουαρίου 2017

Κόστος 49.570,00 2.347.500,00 3.117.265,37 6.526.093,00 224.946,45 12.265.374,82

υσσωρευμένες Αποσβέσεις 49.569,87 536.457,84 3.002.806,61 3.752.809,73 224.932,28 7.566.576,33

Αναπόσβεστη αξία 1η Ιανουαρίου 2017 0,13 1.811.042,16 114.458,76 2.773.283,27 14,17 4.698.798,49

ΠΛΕΟΝ

Προσθήκες/Μειώσεις Φρήσεως 49.714,81 49.714,81

ΜΕΙΟΝ

Αποσβέσεις Φρήσεως 0,00 47.040,06 48.244,16 326.268,62 421.552,84

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2017 0,13 1.764.002,10 115.929,41 2.447.014,65 14,17 4.326.960,46
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10. υμμετοχή σε συνδεδεμένη επιχείρηση 

 

 

 31/12/2017 

υμμετοχή στο ΚΕΚ/ΚΧΤ 1.100.001,00 

Μείον: Αποτίμηση συμμετοχής 31/12/2017 927.808,70 

 172.192,30 

 

 

11. Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 

Αφορά παρακρατηθείσες εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την εταιρεία με σκοπό τη χρήση 

παγίων στοιχείων.   

 

12. Αποθέματα 

Σο κόστος κτήσεως, όπως αναφέρουμε ανωτέρω, καθορίζεται με την μέθοδο της μέσης 

σταθμικής τιμής η οποία δεν είναι μικρότερη από το κόστος αντικατάστασης ή 

ρευστοποίησης αξίας. Σα αποθέματα την 31.12.2017 ανέρχονται στο ποσό των € 

294.520,53. 

 

13. Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις. 

    Πρόκειται κυρίως σε ανεξόφλητα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δημόσια Ασφαλιστικά Σαμεία) από παροχή υγειονομικών 

υπηρεσιών στους ασφαλισμένους τους μέχρι 31/12/2017.  Από τα ανωτέρω αφαιρέθηκε 

ποσό € 590.671,00 που αφορά έκτακτη χρηματοδότηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, καθόσον τελικά θα διαγραφούν αντίστοιχες απαιτήσεις από τους Υ.Κ.Α. 

Ανάλυση των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων παρατίθεται 

κατωτέρω:  
 

 

 

ΠΕΛΑΣΕ 1.181.382,87

Υορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.737.602,01

Μείον: Έκτακτη Φρηματοδότηση Ν. 4093/2012 590.671,00

1.146.931,01

Ιδιώτες 144.392,23

Μείον:Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 109.940,37

34.451,86

ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 105.828,62

Απαιτήσεις από Ο.Α.Ε.Δ 3.463,31

Παρακρατηθείς Υόρος Εισοδήματος από Υ.Κ.Α 34.756,03

Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 55.737,54

Λοιποί Φρεώστες 8.891,74

Πάγιες Προκαταβολές 2.980,00

ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 6.659,72
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14. Σαμείο και Σαμειακά Ισοδύναμα. 

Σα διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν το ταμείο και τρεχούμενους 

τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως και σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Σράπεζα 

της Ελλάδος. Σην 31.12.2017 το υπόλοιπο των συνολικών χρηματικών διαθεσίμων 

ανερχόταν στο ποσό των € 6.350.569,23. 

 

 

15. Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ το άρτιο. 

Σο Μετοχικό Κεφαλαίο το ύψος του οποίου ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, 

δια του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε χρήμα και διαιρέθηκε σε εκατό 

(100) ισόποσες μετοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον 

Τπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 

 Με την από 30/06/2007 απόφαση της 2ης Σακτικής Γενικής υνέλευσης αυξήθηκε το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δι’ εκδόσεως είκοσι (20) νέων μετοχών. 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια 

(12.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι (120) μετοχές ονομαστικής αξίας      € 

100.000 εκάστη. 

Με την από 23/06/2009 απόφαση της Σακτικής Γενικής υνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική 

αξία της μετοχής σε 100 € έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 

συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι 

χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη.» 

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν και διέπουν το μετοχικό κεφάλαιο και τη μεταβίβαση των 

μετοχών της εταιρείας αναφέρονται στον Ν.3293/2004, τον Ν.2190/1920 και τον 

Ν.3429/2005 όπως ισχύουν. 

Σο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές  και αδιαίρετες. 

Κατόπιν εγκριτικής απόφασης δια του αρμοδίου κάθε φορά ορισμένου οργάνου ο 

Τπουργός Οικονομίας  έχει το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών μόνο σε φορείς του 

δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα - ιδίως σε οργανισμούς  κοινωνικής 

ασφαλίσεως. ε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσοστό, που μπορούν να κατέχουν οι 

άλλοι, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, φορείς του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού υμβουλίου και από ένα μέλος 

του, που ορίζεται απ’ αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή 

περισσότερες μετοχές. Σα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα 

φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό υμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις. 
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Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε 

ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής υνέλευσης των μετόχων κατά την απλή 

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 του καταστατικού. 

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους 

οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν. 

Η διαφορά μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σχηματίστηκε από την εισφορά σε είδος του 

Δημοσίου κατά την σύσταση της εταιρείας. 

16. Προβλέψεις /Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις. 

τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται κονδύλια: 

 
31.12.2017 31.12.2016

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά την έξοδο από την 

Τπηρεσία
120.537,00 112.518,00

Έσοδα Κρατικών Επιχορηγήσεων 262.663,99 318.432,47

383.200,99 430.950,47
 

 

Ανεξάρτητοι εκτιμητές πραγματοποίησαν εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της εταιρίας να 

καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης που 

απεικονίζεται στον ισολογισμό, οι λεπτομερείς και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής 

μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχουν ως κάτωθι: 

 
ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΚΑΣΑΦΩΡΟΤΜΕΝΗ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ  2017 2016 

 
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών  112.518,00 101.819,00 

 
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος  0,00 0,00 

 
Κατάσταση Αποθεματοποίησης  112.518,00 101.819,00 

 
Μη καταχωρημένο κόστος προϋπηρεσίας  0,00 0,00 

 
Καθαρό Έσοδο/(Έξοδο) Φρήσης 8.019,00 10.699,00 

 
ΤΠΟΦΡΕΨΗ ΚΑΣΑΦΨΡΟΤΜΕΝΗ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ  120.537,00 112.518,00 

 

  
 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΡΗΗ  

 
 

 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  12.156,00 13.396,00 

 
Κόστος τόκων  4.218,80 1.938,13 

 
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων  0,00 0,00 

 
Επίδραση περικοπής /Διακανονισμού /Σερματικές Παροχές  

 
 

 
Απορρόφηση /Μετακίνηση Προσωπικού  

 
 

 
Αποσβέσεις μη καταχωρημένων Αναλογιστικών 

(κερδών)/ζημιών 
(8.355,80) (6.635,13) 

 

Καθαρό έσοδο/έξοδο χρήσης  8.019,00 10.699,00 
 

Καταβληθέντες αποζημιώσεις  0,00 0,00 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
ΆΛΛΕ ΠΑΡΑΔΟΦΕ  

 
 

 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  3,50% 3,50% 

 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν.2190 βάσει ΙΑS 

19 
0 0 

 

κατά την ημερομηνία αποτίμησης  
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Ποσό € 262.663,99  το οποίο εμφανίζεται στην παρούσα χρήση ως μακροπρόθεσμη 

υποχρέωση αφορά επιχορήγηση για τον εξοπλισμό του Κ.Τ.Α.Α-Κ.Πρίφτης από την οποία 

έχουν αφαιρεθεί η αναλογούσες αποσβέσεις. 

 

17. Προμηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις. 

Ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων παρατίθεται κατωτέρω : 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 2017 2016

Προμηθευτές 1.633.097,04 912.588,65

Υόροι εισοδήματος & λοιποί φόροι πληρωτέοι 47.500,91 40.356,28

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 454.406,50 469.880,45

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΦΤΠΡΟΘΕΜΨΝ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 2.135.004,45 1.422.825,38
 

 

Σο κονδύλι των προμηθευτών ποσού € 1.633.097,04  αφορά υποχρεώσεις προς τρίτους για 

την αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στην δραστηριότητα της 

εταιρείας. Η εξόφληση των προμηθευτών διενεργείται ανάλογα με τον ταμειακό 

προγραμματισμό και την ρευστότητα της εταιρείας. 

Oι υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος & λοιπούς φόρους αφορά σε υποχρέωση 

Υ.Μ.Τ και  Υόρου –Σελών  Αμοιβών Σρίτων ύψους € 47.500,91  για τον Δεκέμβριο και  στ΄ 

δίμηνο του 2017 η οποία τακτοποιείται κανονικά τον Ιανουάριο του 2018 . 

 Αντίστοιχα οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις  ύψους € 

454.406,50 για αμοιβές προσωπικού και Δ. καθώς και εισφορές σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς του Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες τακτοποιούνται κανονικά τον Ιανουάριο του 

2018. 

 

18. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Τποχρεώσεις και Δεσμεύσεις. 
 

(a)Δικαστικές Τποθέσεις: Οι  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 

οργάνων είναι οι κάτωθι: 

 

I. Σην 10-11-2015 κοινοποιήθηκε Αγωγή 27 εργαζομένων της Εταιρείας κατά της 

ΑΕΜΤ ΑΕ, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(διαδικασία εργατικών 

διαφορών), με ΓΑΚ 100663/2015 και ορισθείσα ημερομηνία  δικασίμου την 10 

Μαρτίου 2016, δυνάμει της οποίας ζητούν την απόδοση σε αυτούς ανάλογα με την 

ειδικότητά του έκαστος το επίδομα επικίνδυνου και ανθυγιεινού κατά περίπτωση το 

οποίο κατά την ένδικο αγωγή ανέρχεται σε 150,00€ ανά άτομο αιτούμενο από τον 

Μάιο του 2012 έως και τον Οκτώβριο 2015 , καθώς και 20.000,00€ ανά άτομο ως 

αποζημίωση για την ανόρθωση ηθικής βλάβης που υπέστη εις έκαστος εξ αυτών 
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λόγω της μη απόδοσης του εν θέματι επιδόματος. Η συζήτηση της εν λόγω 

αγωγής αναβλήθηκε για 13.11.2017λόγω αποχής των Δικηγόρων ότε και 

συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.  

II. Σην 14/12/2015 κοινοποιήθηκε Αγωγή του Ευάγγελου Κάρρα προς την ΑΕΜΤ 

ΑΕ , Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(διαδικασία εργατικών 

διαφορών),  με ΓΑΚ 113471/2015 και ορισθείσα ημερομηνία  δικασίμου την 13 

Μαΐου 2016, δυνάμει της οποίας ζητεί να αναγνωριστεί ως έγκυρη η σύμβαση 

εργασίας του, να υποχρεωθεί η εταιρεία να του καταβάλει για μισθούς 

υπερημερίας ποσού 2040,00€ ανά μήνα από 15-09-2015 , να υποχρεωθεί η εταιρεία 

να δέχεται τις υπηρεσίες του από την επίδοση της εν θέματι απόφασης και να 

απαγγελθεί από το δικαστήριο προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή 500,00€ 

σε περίπτωση παράβασης άλλως να του αποδοθεί το ποσό των 9.522,12€ ως 

αποζημίωση λόγω απολύσεως και 3000,00€ λόγω ηθικής βλάβης . Η συζήτηση της 

εν λόγω αγωγής αναβλήθηκε για 14.02.2017λόγω αποχής των Δικηγόρων ότε και 

συζητήθηκε . Επί της εν λόγω αγωγής εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 1927/2017 απόφαση 

του Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας αναγνωρίζεται ως άκυρη η καταγγελία 

σύμβασης εργασίας , υποχρεώνει την Εταιρεία να αποδέχεται τις υπηρεσίες του 

ενάγοντος και απειλεί χρηματική ποινή ποσού 200,00€  συμψηφίζοντας τα 

δικαστικά έξοδα.  

III. Επί της ως άνω απόφασης ασκήσαμε την από 16/02/2018 έφεση ενώπιον  

του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)  η οποία θα 

συζητηθεί την 12-02-2019.  

IV. Περαιτέρω από τον ίδιο πρώην εργαζόμενο ασκήθηκε εκ νέου η υπό ΕΑΚ 

375/2018  όμοια με την υπό στοιχείο (ΙΙ) αγωγή τουκου Ευ. Κάρρα κατά της 

Εταιρείας (διαδικασία εργατικών διαφορών) της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 16-

04-2018; ότε και αναβλήθηκε για την 19 Δεκεμβρίου 2018  

V. Tην 2-03-2017 κοινοποιήθηκε Αγωγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 

την επωνυμία « ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕ» κατά της  ΑΕΜΤ ΑΕ, Ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(τακτική διαδικασία),  με ΓΑΚ 511643/2017 και με 

προθεσμία κατάθεσης προτάσεων 100 ημέρες από την κατάθεσή της ήτοι την 09-

06-2017, δυνάμει της οποίας ζητεί να αναγνωριστεί ως έγκυρη η σύμβαση έργου 

και να υποχρεωθεί η εταιρεία να της καταβάλει είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι 

ευρώ (23616,00) ήτοι το ισόποσο του τιμολογίου που έχει καταθέσει  για τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες της, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και 

να καταδικάσει η εταιρεία στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης . Η παρούσα 

προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 14/03/2019 

VI. Σην 9-03-2017 κοινοποιήθηκε Αγωγή του κου Νικολάου Μερεντίτη κατά της 

ΑΕΜΤ ΑΕ , Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(διαδικασία εργατικών 

διαφορών),  με ΓΑΚ 514066/2017 και ορισθείσα ημερομηνία  δικασίμου την 31 
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Μαΐου 2017, δυνάμει της οποίας ζητεί να υποχρεωθεί η εταιρεία να τον απασχολεί 

στην θέση την ειδικότητα και τις αποδοχές σύμφωνα με την ένταξή του και την 

προϋπηρεσία του και να υποχρεωθεί να του αποδώσει το ποσό των 13.060,00€ ως 

οφειλόμενων επιδομάτων θέσης ευθύνης νομιμοτόκως από την κάθε ημέρα που 

κατέστη το κάθε κονδύλι ληξιπρόθεσμο άλλως από 09-03-2017 που επεδόθη η 

ένδικος αγωγή .Η ένδικος αγωγή αναβλήθηκε για τις 18.03.2019 

VII. Σην 28/12/2017 , υπό ΕΑΚ 3176/2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή του 

κου Γεωργίου –Υράγκου Δρίβα, ασκηθείσα Ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, (διαδικασία εργατικών διαφορών) δυνάμει της οποίας ζητά 

επίδομα εορτών Φριστουγέννων  και Πάσχα καθώς και  επίδομα αδείας για την 

χρονική περίοδο από το έτος 2012- 2017 αιτούμενος το ποσό των 34.892,61 

€νομιμοτόκως καθώς και την καταβολή της δικαστικής του δαπάνης . Επί της εν 

λόγω αγωγής ορίσθηκε δικάσιμος η 06-02-2018  ότε και συζητήθηκε.  

VIII. Σην 26-07-2017 υπό ΕΑΚ 22/2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή 37 

εργαζομένων (Δρέλλα Παγώνα κλπ) ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) δυνάμει της οποίας ζητούν επίδομα 

εορτών Φριστουγέννων , επίδομα εορτών Πάσχα, επίδομα αδείας για τα έτη 2015 

έως και 2017 και συγκεκριμένα από την 1η έως 35η ενάγουσα το ποσό των 2.392,00 

€, η 35η ενάγουσα το ποσό των 1750,00€η 36η ενάγουσα το ποσό των 1000,00€ και 

σε όλους νομιμοτόκως από την ημέρα που η κάθε παροχή έγινε απαιτητή άλλως 

από της επιδόσεως της εν θέματι αγωγής έως εξοφλήσεως. Ζητώντας επιπλέον να 

κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταβληθεί η δικαστική τους 

δαπάνη. Για την εν θέματι αγωγή ορίσθηκε δικάσιμος η  01/02/2018ότε και 

αναβλήθηκε για να συζητηθεί την 18-10-2018 .  

IX. Σην 26-07-2017 υπό ΕΑΚ 24/2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή 31 

εργαζομένων (παή Μαρία κλπ) ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών 

(διαδικασία εργατικών διαφορών) δυνάμει της οποίας ζητούν επίδομα εορτών 

Φριστουγέννων , επίδομα εορτών Πάσχα, επίδομα αδείας για τα έτη 2015 έως και 

2017 και συγκεκριμένα για έκαστο των εναγόντων το ποσό των 2.392,00 €, και σε 

όλους νομιμοτόκως από την ημέρα που η κάθε παροχή έγινε απαιτητή άλλως από 

της επιδόσεως της εν θέματι αγωγής έως εξοφλήσεως. Ζητώντας επιπλέον να 

κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταβληθεί η δικαστική τους 

δαπάνη. Για την εν θέματι αγωγή ορίσθηκε δικάσιμος η  15/02/2018ότε και 

συζητήθηκε .  

X. Σην 13/12/2017 υπό ΕΑΚ 3084/2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή της 

κας Αθηνάς Λιάμπα κατά της Εταιρείας ασκηθείσα Ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) δυνάμει της οποίας ζητά 

να κριθεί  άκυρη η απόλυσή της, να υποχρεωθεί η Εταιρεία να της καταβάλει το 

συνολικό ποσό των 29.654,00€ με τον νόμιμο τόκο για κονδύλιο των μισθών 
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υπερημερίας από τότε που ήταν απαιτητός έκαστος μισθός, τα λοιπά κονδύλια 

από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Να 

κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η Εταιρεία στην 

δικαστική δαπάνη της εναγούσης. Ψς δικάσιμος ορίσθηκε η 01-02-2018 ότε και 

συζητήθηκε  

XI. Σην 16-10-2017, υπό ΕΑΚ 11123/2017, κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία Αίτηση 

Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του κου 

Αλέξανδρου Λεκάκη κατά της Εταιρείας , με αίτημα να ανασταλεί η διαδικασία 

πρόσληψης τακτικού προσωπικού  για την θέση που αυτός καταλάμβανε η οποία 

περιελάμβανε αρχικά και αίτημα προσωρινής διαταγής  το οποίο απερρίφθη. Η 

συζήτηση των εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων ορίστηκε για την 27/11/2017 επί της 

οποίας εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 8884/2017 απορριπτική απόφαση . 

XII. Σην 29-06-2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ύρου 16 εργαζομένων σε διάφορα 

νοσοκομεία του νομού Κυκλάδων, και μεταξύ αυτών και 4 εργαζομένων ( Μίχα 

Δημήτριου κλπ) στο ΓΝΘ, , το οποίο στην ένδικο αγωγή αντιμετωπίζεται ως  

αυτόνομο ΝΠΔΔ, επί της οποίας ζητούνται μισθολογικές προσαρμογές και δεν έχει 

ορισθεί μέχρι σήμερα δικάσιμος .  

 

ΗΜΕΙΨΗ :  Επί των υπό στοιχεία Ι,VII,VIII και IX αναφερόμενων αγωγών ρητέα τα 

εξής: με τις αγωγές αυτές οι εργαζόμενοι επιδιώκουν την δικαστική επιδίκαση της 

καταβολής σε αυτούς των επιδομάτων επικίνδυνου- ανθυγιεινού, εορτών και 

αδείας. τις εν λόγω καταβολές η Εταιρεία δεν συμφωνεί, συμμορφούμενη με το 

υφιστάμενο νομικό καθεστώς που ρητά τις απαγορεύει. 

 

Όμως, πρόβλεψη για την έκβαση των δικαστικών αγώνων, των αναφερόμενων, 

στην παρούσα βεβαίωση  αγωγών, δεν μπορεί να γίνει. 

 

 (β) Ανέλεγκτες Υορολογικά Φρήσεις: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις 

χρήσεις 2008 ,2009  και 2010. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 ελέγχθηκαν από τον τακτικό 

Ορκωτό Ελεγκτή  Λογιστή της εταιρείας με βάση το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.  Από 

1/1/2014 σύμφωνα με το αρ.46 του Ν. 4172/2013 οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση 

ο εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

(γ) Δεσμεύσεις που απορρέουν: 

-  από το πλαίσιο λειτουργίας των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (όπως 

ορισμός της ΑΕΜΤ ως φορέα λειτουργίας νέων μονάδων υγείας και αποκατάστασης)  

- από νομικό πλαίσιο κύρωσης σύμβασης δωρεάς για τη λειτουργία μονάδας υγείας 
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(δ)  Εγγυητικές Επιστολές 

την παρούσα χρήση υπάρχουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που ανέρχονται σε 

ποσό € 11.260,98 

 

 

19. Μεταγενέστερα Γεγονότα. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της 

χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017  που να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αχαρνές, 27  Ιουνίου 2018 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.  Η Διευθύνουσα ύμβουλος Ο Οικονομικός  Διευθυντής 

Γεώργιος Γεωργίνης 

 271778 

Δρ Γεωργία Αθανασίου 

Α.Δ.Σ ΑΜ 047677 

Πανάγαινα Αγγελική 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ 31286 
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Γιεύθσνζη έδρας Δηαιρείας : Οιπκπηαθό Φσξηό, 13673, Αραξλέο Αηηηθήο  31.12.2017  31.12.2016 

Αρ.Μηηρώοσ Ανωνύμων εηαιρειών : 58187/04/Β/05/27 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Απμόδια Νομαπσία: Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία          13.416.909,76          12.509.786,18 

ύνθεζη Γιοικηηικού ζσμβοσλίοσ : Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία            4.326.960,46            4.698.798,49 

Σπκκεηνρήζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 172.192,30                  ---                           

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία               184.764,26               184.764,26 

Απνζέκαηα               294.520,53               221.452,52 

Απαηηήζεηο από πειάηεο            1.181.382,87               537.281,46 

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία            6.463.057,57            5.714.508,89 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ        26.039.787,75        23.866.591,80 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Κεηνρηθό Θεθάιαην          12.000.000,00          12.000.000,00 

Γηαθνξά Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ ππέξ ην άξηην                 35.000,00                 35.000,00 

Ημερομηνία έγκριζης εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων 27 Ηνπλίνπ 2018 Ινηπά Σηνηρεία ηδίσλ Θεθαιαίσλ          11.486.582,31            9.977.815,95 

(από ηις οποίες ανηλήθηκαν ηα ζσνοπηικά ζηοιτεία) : ύνολο ιδίων Κεθαλαίων  μεηότων Δηαιρείας (α)        23.521.582,31        22.012.815,95 

Ορκωηός Δλεγκηής Λογιζηής: Θαγηνύιεο Π. Δπζηάζηνο Πξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο               383.200,99               430.950,47 

Δλεγκηική εηαιρεία PKF Δπξσειεγθηηθή Α.Δ Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο            2.135.004,45            1.422.825,38 

Σύπος έκθεζης ελέγτοσ ελεγκηών  : Γλώκε κε έκθαζε ζεκάησλ ύνολο σποτρεώζεων (β)          2.518.205,44          1.853.775,85 

Γιεύθσνζη διαδικηύοσ εηαιρείας : w w w .aem y.gr ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)        26.039.787,75        23.866.591,80 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ΥΡΗΗ  ποζά εκθραζμένα ζε  €

31.12.2017 31.12.2016

 01.01.-31.12.2017  01.01.-31.12.2016 
Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζεωρ (01.01.2017 και 01.01.2016 

ανηίζηοισα)
22.012.815,95 9.943.488,48

Θύθινο εξγαζηώλ                  2.043.005,46                               1.074.214,91 Δηζόδεκα από δσξεάλ παξαρσξεζέηα πάγηα 3.550,90                     9.103.102,63               

Κηθηά Απνηειέζκαηα (δεκηέο) (4.173.713,27) (3.067.032,89) Θαζαξό Δηζόδεκα Θαηαρσξεκέλν απεπζείαο ζηα ηδία Θεθάιαηα (464.676,84) (267.143,96) 

Ιεηηνπξγηθά & έθηαθηα θέξδε/(δεκηέο)                  1.947.324,95                               3.236.973,89 Σπγθεληξσηηθά Σπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο            1.969.892,30            3.233.368,80 

Κέπδη/ (Ζημιέρ) ππο θόπων                  1.992.881,21                               3.236.802,10 
Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζεωρ 31.12.2017 και 31.12.2016 

ανηίζηοισα)
23.521.582,31          22.012.815,95          

Κέπδη / (Ζημιέρ) μεηά από θόποςρ από ζςνεσιζόμενερ)

δξαζηεξηόηεηεο (Α)                  1.969.892,30                               3.233.368,80 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΥΡΗΗ  

Θαηαλεκεκέλα ζε: Ποζά ζε € 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Κεηόρνπο Δηαηξίαο Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ινηπά Σπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β) 0,00 0,00  Θέξδε πξν θόξσλ            1.992.881,21            3.236.802,10 

Σπγθεληξσηηθά Σπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β)
                 1.969.892,30                               3.233.368,80  Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

Θαηαλεκεκέλα ζε:  Απνζβέζεηο            1.108.270,78               762.950,61 

Κεηόρνπο Δηαηξίαο                  1.969.892,30                               3.233.368,80  Πξνβιέςεηο               935.827,70                 10.699,00 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ  Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ρξήζεσο - -

απνηειεζκάησλ                  1.947.324,95                               3.236.973,89  Έζνδα από δηαγξαθή απαηηήζεσλ ηδησηώλ πξ.ρξήζεσλ  

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
 Κεηαθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο εηζπξαρζείζαο επηρνξήγεζεο Παγίσλ    

Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ ηεο πξ.ρξήζεο  

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (ΔΒΗΤDA) 3.055.595,73                 3.999.924,50                              
 Απνηειέζκαηα (έζνδα ,έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
(571.110,28) (360.320,99) 

 Φξεσζηηθνί/Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα/έζνδα                  5.108,70                  1.564,89 

1. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 31/12/2017, ηεξήζεθαλ νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ
 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο  ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (73.068,01) (152.560,31) 

2. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη ππνζήθεο- πξνζεκεηώζεηο.  Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (644.101,41) (69.169,90) 

 Κείσζε /(αύμεζε ) ινηπώλ θπθινθνξηαθώλ πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ                  16.622,96 (13.263,59) 

4. Γηα επίδηθεο δηαθνξέο δηθαζηηθώλ νξγάλσλ δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)               705.034,44               789.958,38 

     θαζόζνλ απηό δελ ήηαλ δπλαηόλ ζην παξόλ ζηάδην  Κείνλ: 

 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (5.108,70) (1.564,89) 

 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη                  7.144,63                 20.216,88 

 Σύνολο ειζποών / εκποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)          3.477.502,02          4.225.312,18 

Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

 Ειζππάξειρ Επισοπηγήζεων Παγίων Πεπιοςζιακών ηοισείων                         ---                 349.996,50 

 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (2.740.006,43) (776.342,61) 

 Σύνολο ειζποών / εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (2.740.006,43) (426.346,11) 

Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

 Σόκοι ειζππασθένηερ 50.664,96 1.393,10

 Σύνολο ειζποών / εκποών από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)               50.664,96                  1.393,10 

 Καθαπή αύξηζη / μείωζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα & ιζοδύναμα πεπιόδος 

(α)+(β)+(γ) 
            788.160,55          3.800.359,17 

 Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος          5.562.408,68          1.762.049,51 

 Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος          6.350.569,23          5.562.408,68 

O Πρόεδρος ύμβοσλος ηοσ Γ. Η Γιεσθύνοσζα ύμβοσλος  Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής

Γεωπγίνηρ Γεώπγιορ                                                   Γξ Γεσξγία Αζαλαζίνπ Πανάγαινα Αγγελική

 271778                                                                   ΑΜ 047677                     ΑΡ. ΑΔΕΙΑ  31286

5. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ  πξνζσπηθνύ  ζηελ εηαηξεία ηελ 31.12.2017 ήηαλ 217 άηνκα ελώ ηελ 31.12.2016 ηα αληίζηνηρα 

άηνκα ήηαλ 203.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ   ποζά εκθραζμένα ζε € 

Πρόζθεηα ζηοιτεία και πληροθορίες

3. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008- 2009  & 2010.

Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2016.

Κηραήι Παπαληνλόπνπινο, Κέινο

Θύξνο Παγθαιίδεο, Κέινο

Φαξάιακπνο Παλνηόπνπινο, Αληηπξόεδξνο

Αταρνές, 27 Ιοσνίοσ 2018

Γέσξγηνο Γεσξγίλεο, Πξόεδξνο 

Α Ν Ω Ν Τ Μ Η  Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α  Μ Ο Ν Α Γ Ω Ν  Τ Γ Δ Ι Α   Α. Δ.
ΑΡ. Μ.Α.Δ. 58187/04/Β/05/27

Έδρα: Ολσμπιακό Υωριό, 13677, Αταρνές Αηηικής

ηοιτεία και πληροθορίες περιόδοσ από 1η Ιανοσαρίοσ 2017 μέτρι 31 Γεκεμβρίοσ 2017

(δηµοζιεςµένα βάζει ηος Ν. 2190, άπθπο 135, για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονοµικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιηµένερ και µη, καηά ηα ∆ΛΠ)

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "Αλώλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ Υγείαο Α.Δ.". Σπληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ 

Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ KATΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  Ποζά εκθραζμένα ζε  €

Γξ Γεσξγία Αζαλαζίνπ, Γηεπζύλνπζα Σύκβνπινο

Σηαύξνο Αζαλαζηάαδεο, Κέινο

 


