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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο τη χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση των πέντε µεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας στην 

Ελλάδα. 

Oι σκοποί της εργασίας είναι οι ακόλουθοι: 

� Η ανάλυση του οικονοµικού περιβάλλοντος και οι συνέπειές του στις υπό µελέτη 

επιχειρήσεις.  

� Η ανάλυση του κλάδου της υγείας, µέσω του σχολιασµού βασικών 

προσδιοριστικών παραγόντων του. 

� Η ανάλυση των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσης των επιχειρήσεων. 

� Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων µέσα από τη διερεύνηση των 

σηµαντικότερων αριθµοδεικτών και των πινάκων κίνησης κεφαλαίων. 

� Εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Η εργασία αναφέρεται στην εξαετία 2004-2009 και µελετώνται οι εισηγµένες καθ’ 

όλη την περίοδο αυτή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) επιχειρήσεις του 

κλάδου της υγείας (ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ΙΑΣΩ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. και EUROMEDICA 

A.E.).  Η πέµπτη επιχείρηση που µελετάται είναι το METROPOLITAN A.E. 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση είναι: 

Η ελληνική οικονοµία, κατά τη δεκαετία 2000-2010, παρουσίασε σηµαντικές 

αυξοµειώσεις του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ, γεγονός που οφειλόταν σε αρκετούς 

εγχώριους και διεθνείς παράγοντες. Σηµαντικότερος παράγοντας την πρώτη πενταετία 

ήταν  η ολοκλήρωση των έργων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Αυτό είχε σαν 

συνέπεια τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, οι οποίοι συνεχίστηκαν µέχρι και 

το 2007. Η  ύφεση που έπληξε την παγκόσµια οικονοµία από το 2007 σε συνδυασµό µε 

τη µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων 

οδήγησε αρχικά σε αισθητή πτώση το ρυθµό ανάπτυξης το 2008, µε αποκορύφωµα  τις 
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αρνητικές τιµές του τη διετία 2009-2010. Οι ευνοϊκές συνθήκες µέχρι το 2007 

διατήρησαν το δηµόσιο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε αποδεκτά επίπεδα όσο αφορά 

τις  υποχρεώσεις της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση του δηµόσιου 

χρέους άλλαξε δραµατικά µετά το 2007, ακολουθώντας µια απότοµη ανοδική πορεία 

φτάνοντας το 143% του ΑΕΠ το 2010. 

Το σύνολο των υπό µελέτη επιχειρήσεων ακολούθησαν αναπτυξιακή πολιτική κατά 

την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009, αυξάνοντας τα στοιχεία των  ισολογισµών των. 

Αναλύοντας το παθητικό  των επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του 

προέρχεται από βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µε εξαίρεση το 

ΙΑΣΩ. Η αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων στηρίχτηκε σε επενδύσεις σε µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία, κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και επενδύσεις σε 

άλλες επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική 

πορεία διαχρονικά µε αντίστοιχη άνοδο του κόστους των πωλήσεων. 

Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων µεταβάλλεται, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την 

πορεία της κερδοφορίας τους µε το ΙΑΣΩ να παρουσιάζει τους υψηλότερους δείκτες. Η 

πίστωση που εξασφαλίζουν οι επιχειρήσεις είναι αρκετά µεγαλύτερη από αυτή που οι 

ίδιες παρέχουν στους πελάτες τους εξασφαλίζοντας µε αυτό το τρόπο την χρηµατοδότησή 

τους ουσιαστικά από τους προµηθευτές τους σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, δικαιολογώντας 

σ’ ένα βαθµό τη χαµηλή ρευστότητα που παρουσιάζουν σε κάποιες περιόδους. Οι 

επιχειρήσεις που µελετώνται χαρακτηρίζονται ως εντάσεως πάγιας περιουσίας. Η 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, παρά την αρνητική µακροοικονοµική συγκυρία,  

κρίνεται  υψηλή  λόγω κυρίως της  µικρής επίδρασης που είχε στο κλάδο η κρίση που 

έπληξε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, της αύξησης του κύκλου εργασιών, την 

στρατηγική επέκτασης που έχει επιλεγεί αλλά και την ικανότητα των επιχειρήσεων ν’ 

αντλούν κεφάλαια µε επωφελείς γι’ αυτές όρους, ακόµα και κάτω από δύσκολες 

συνθήκες. Η πορεία των µετοχών των εισηγµένων στο ΧΑΑ επηρεάστηκε έντονα από 

την κρίση που έπληξε την ελληνική οικονοµία και ακολούθησε την γενικότερη πορεία 

των µετοχών του Χρηµατιστηρίου. Έτσι, την ανοδική πορεία των µετοχών από τις αρχές 

του 2004 έως το φθινόπωρο του 2007 την ακολούθησε µια έντονα πτωτική πορεία που 

οδήγησε τις τιµές των µετοχών στο τέλος του 2009 στα επίπεδα του 2004. 

Τέλος, η άντληση κεφαλαίων των επιχειρήσεων εξασφαλίζεται µέσω του 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, του µακροπρόθεσµου δανεισµού αλλά και την αύξηση 

των ιδίων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο σε αυξήσεις 

των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, αγορά και επέκταση κτιριακών 
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εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και  επενδύσεις  σε άλλες επιχειρήσεις. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, µέρος των κεφαλαίων διατίθεται στην αποπληρωµή τόσο µακροπρόθεσµων 

όσο και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

Οι πηγές προέλευσης των πληροφοριών σχετικά µε τις επιχειρήσεις προέρχονται 

κυρίως από τις ιστοσελίδες των εξεταζόµενων επιχειρήσεων και τα ετήσια ενηµερωτικά 

τους δελτία. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται το σύνολο των διαγραµµάτων που 

αφορούν το συγκεκριµένο κεφάλαιο, ενώ στο παράρτηµα της εργασίας παραθέτονται 

όλοι οι αναλυτικοί πίνακες τόσο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 

(ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης), όσο και αυτοί των αριθµοδεικτών 

και κίνησης κεφαλαίων. 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, βασικές µεταβλητές οικονοµίας, 

προσδιοριστικοί παράγοντες κλάδου, οικονοµικές καταστάσεις µε κάθετη µορφή-µε 

βάση ανάλυση κοινού µεγέθους και ανάλυση αριθµοδεικτών τάσης, ανάλυση 

αριθµοδεικτών, ανάλυση πινάκων κίνησης κεφαλαίων. 
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Financial Analysis of listed and unlisted companies in the sector of 
Health in the Athens Stock Exchange 

 

Theodora Barzi 

Graduate Thesis submitted for the Degree “Master in Health Management”,  University of 
Piraeus - TEI of Piraeus, Greece.  
Supervisor: Dr. Pantelidis Pantelis 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the financial analysis of the five largest private companies in 

the health sector in Greece. 

The aims of this study are the followings: 

• the analysis of the economic environment and its effects on the companies 

under study. 

• the analysis of the health sector, through the commentary of its main 

determinants. 

• the analysis of the balance sheet and income statement of operations. 

• the analysis of financial statements through the investigation of major ratios 

and tables of capital movements. 

• Conclusions  

This work refers to the six-year period 2004-2009.  Five companies in the health 

sector are studied (YGEIA S.a., IASO S.a., IATRIKO  S.a., EUROMEDICA 

S.a.,METROPOLITAN S.a.). The first four of them are listed on the Athens Stock 

Exchange (ASE). 

The conclusions that emerged from the analysis are: 

The Greek economy during the decade 2000-2010, showed significant variations in 

the growth of GDP, which was due to several domestic and international factors. The 

most important factor in the first five years was the completion  of the works of  the 

Athens 2004 Olympic Games. This had as a consequence the high rates of growth of 

GDP, which continued until 2007. The recession that hit the world economy since 2007 in 

conjunction with the reduction in private consumption and public and private investment, 

initially led to a substantial decline in growth in 2008, culminating in the negative values 

of the years 2009-2010. The favorable conditions until 2007 held a government debt (as a 
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percentage of GDP) to an acceptable level  regarding the obligations of Greece to the 

European Union. The state debt has changed dramatically since 2007, following a steep 

upward trend, reaching 143% of GDP in 2010.  

All the studied companies followed  developmental policy during the period 2004-

2009, increasing the elements of their balance sheets. The vast majority of the companies 

liabilities comes from short-and long-term obligations with the exception of  IASO. 

The development strategy of the companies, was based on business investment in 

fixed assets, mainly buildings, equipment and investments in other companies. The 

companies turnover shows an upward trend over time with a corresponding rise in the 

cost of sales. 

The profitability of the companies varies, as appropriate, depending on the progress of 

their profits with IASO presenting the highest rates. The credit of the companies is much 

larger than that which they themselves give to their customers ensuring this way their 

funding substantially from their suppliers in a short term period, justifying to some extent 

the low liquidity which they have  presented  in some periods.  The companies studied, 

are characterized as intense fixed assets. The viability of the companies, despite the 

negative macroeconomic climate is high, mainly because of the minor impact that  the 

crisis  which struck Greece over recent years had in the health sector, the increase in 

turnover, the chosen extension strategy as well as the ability of firms to raise funds with 

beneficial terms, even under difficult conditions. The path of the companies shares  listed 

on ASE was dramatically affected by the crisis in the Greek economy and followed the 

general path of the shares of the Stock Exchange. Thus, the upward trend of the shares 

since the beginning of 2004 until the autumn of 2007 was followed by a strong downward 

leading   the  stock prices at the end of 2009 to the levels of 2004. 

Finally, the companies capitals are ensured through their short-term obligations, long-

term lending and an increase in their equity capitals. These funds have been channeled 

mainly to the increase of circulating assets, purchase and expansion of buildings and 

equipment as well as investments in other companies. In some cases, part of the funds  is 

allocated to repay both long-term and short-term liabilities. 

The information sources  originate mainly from the websites of the companies and 

their annual informative reports. All the diagrams related to each chapter are listed at the 

end of this chapter while all the analytic tables of  the financial statements (balance 

sheets, income statements), ratios and capital movements are given in the annex. 
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 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

 

Ο κλάδος των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η οποία αντανακλάται στη συνεχή και δυναµική αύξηση 

των συνολικών δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Περαιτέρω, τα ιδιωτικά 

νοσοκοµεία κερδίζουν µερίδιο αγοράς έναντι των δηµοσίων κυρίως λόγω των 

δυσλειτουργιών στις υπηρεσίας δηµόσιας υγείας. 

Μέσα στο νέο πλαίσιο που σταδιακά διαµορφώνεται, η επίτευξη εύρυθµης 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της υγείας είναι απαραίτητη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους  

και να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους. Η αυξανόµενη όµως πολυπλοκότητα των 

σύγχρονων προβληµάτων της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης καθιστά αναγκαία, όχι 

µόνο τη θεωρητική εµβάθυνση στη φύση και την έννοια των προβληµάτων αυτών, αλλά 

πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη συγκεκριµένων µεθοδολογιών για την αντιµετώπισή 

τους µέσα σε ορθολογικά, ρεαλιστικά και επιστηµονικά πλαίσια. 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση ως εργαλείο διεξαγωγής βασικής µικροοικονοµικής 

έρευνας µας δίνει τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις να εξάγουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τις ιδιότητες των επιχειρήσεων και µέσα από αυτά να οδηγηθούµε στη 

λήψη επιχειρηµατικών/ επενδυτικών αποφάσεων. Βέβαια, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

απαιτεί συγκροτηµένη και αναλυτική δουλειά προκειµένου τα συµπεράσµατα που θα 

εξαχθούν να απορρέουν από τον ορθό συνδυασµό χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και 

συνεπώς να αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγµατική κατάσταση. 

 

1.2 Αντικειµενικός σκοπός της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

πέντε εκ των µεγαλυτέρων ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της υγείας κατά την περίοδο 2004-2009.  Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι εξής: 
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♦ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

♦ ΙΑΣΩ Α.Ε. 

♦ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

♦ EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

♦ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

(METROPOLITAN HOSPITAL) 

 

Οι τέσσερις πρώτες επιχειρήσεις είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

στο κλάδο Υγεία-Ιατρικές Υπηρεσίες. Εξ αυτών η πρώτη ανήκει στην κατηγορία µεγάλης 

κεφαλαιοποίησης  ενώ οι υπόλοιπες τρεις στην κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης. 

Οι επωνυµίες που αναγράφονται πιο πάνω είναι οι ακριβείς επωνυµίες των 

επιχειρήσεων όπως αυτές αναγράφονται στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους. Στην 

συνέχεια της εργασίας, και για χάριν συντοµίας, οι επιχειρήσεις θα αναφέρονται µε τα 

ονόµατα µε τα οποία είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, ήτοι: ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ΙΑΣΩ Α.Ε., 

ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε., EUROMEDICA A.E. και METROPOLITAN A.E. 

Η µελέτη των οικονοµικών  καταστάσεων των επιχειρήσεων αποβλέπει στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων που σχετίζονται µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 

επιχειρήσεων καθώς και κατά πόσο βελτιώνονται ή επιδεινώνονται διαχρονικά οι 

χρηµατοοικονοµικές τους θέσεις. 

 

1.3 Μεθοδολογική προσέγγιση  

 

Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της µελέτης θα έχει επαγωγικό 

χαρακτήρα. Στην αρχή θα εξεταστεί το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον την περίοδο 

2004-2009 ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις του στον κλάδο της υγείας και κατ’ 

επέκταση στις υπό µελέτη επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση του 

κλάδου της υγείας στον οποίο ανήκουν οι υπό µελέτη επιχειρήσεις, ώστε να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για τις τάσεις και τις συνθήκες που επικρατούν και την επιρροή τους στις 

εξεταζόµενες επιχειρήσεις. Θα ακολουθήσει η διαχρονική παρουσίαση των επιχειρήσεων 

από την ίδρυσή τους µέχρι την περίοδο που εξετάζουµε. 
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Η ουσιαστική µελέτη της εργασίας θα ολοκληρωθεί µε τη µελέτη των δηµοσιευµένων 

λογιστικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης για τη χρονική περίοδο 2004-2009, µε την 

παράθεση ανάλυσης κοινού µεγέθους και δεικτών τάσης, µε την κατάρτιση πινάκων 

κίνησης κεφαλαίων και κριτικής διερεύνησης αριθµοδεικτών. 

 

1.4 ∆ιάρθρωση εργασίας 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία περιλαµβάνει 8 κεφάλαια ακολουθούµενα από 

παράρτηµα. Πιο συγκεκριµένα: 

• Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας και περιλαµβάνει τον 

αντικειµενικό σκοπό, την µεθοδολογική προσέγγιση και την διάρθρωση της 

εργασίας. 

• Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει την θεωρητική προσέγγιση της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και παρουσιάζονται τα µεγέθη και οι 

µεταβλητές πάνω στις οποίες θα βασιστεί η ανάλυση που θα ακολουθήσει στα 

επόµενα κεφάλαια. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται το οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι υπό µελέτη επιχειρήσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και ιδιαιτερότητες του κλάδου της υγείας, η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας 

στην Ελλάδα και τέλος οι παράγοντες ζήτησης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου της 

υγείας που περιλαµβάνονται στην εργασία. Γίνεται αναφορά στα γενικά 

στοιχεία των επιχειρήσεων όπως το έτος ίδρυσης, η επωνυµία, σηµαντικοί 

σταθµοί και ιστορικά στοιχεία. 

• Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσης, σε 

κάθετη µορφή, µε βάση την ανάλυση κοινού µεγέθους και αριθµοδεικτών 

τάσης για την περίοδο 2004-2009. 

• Στο έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνεται  η ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των υπό µελέτη επιχειρήσεων µέσω της κριτικής διερεύνησης των 

αριθµοδεικτών για την περίοδο 2004-2009. 

• Το έβδοµο κεφάλαιο περιλαµβάνει την µελέτη των πινάκων κίνησης 

κεφαλαίων των υπό εξέταση επιχειρήσεων για την περίοδο 2004-2009. 
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• Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα της χρηµατοοικονοµικής 

µελέτης των επιχειρήσεων και προτείνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

Τέλος, στο παράρτηµα της εργασίας δίδονται αναλυτικοί πίνακες των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων. Οι πίνακες αυτοί αφορούν τόσο τις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων όσο και εκείνους που προκύπτουν από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

τους. Η παρουσίαση των πινάκων γίνεται µε όσο το δυνατό πιο οµοιόµορφο τρόπο ώστε 

να γίνεται ευκολότερη η ανάγνωση και κατανόηση των δεδοµένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 

2.1  Σκοπός της Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης 

 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουµε την έννοια της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και το 

σκοπό για τον οποίο αυτή έχει επινοηθεί, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι πρόκειται 

για ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Είναι η 

πληροφορία εκείνη που πηγάζει µέσα από τους αριθµούς, η οποία καθιστά τη 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση χρήσιµο «οδηγό» στα χέρια επιχειρηµατιών, αναλυτών, 

συµβούλων επιχειρήσεων αλλά και τραπεζικών στελεχών, προκειµένου αυτοί να 

οδηγηθούν στη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά µε επενδυτικές ενέργειες, ενέργειες 

χρηµατοδότησης και γενικότερα ενέργειες πάσης επιχειρηµατικής φύσεως. 

Ωστόσο, τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης δεν αποτυπώνουν 

πάντοτε την πραγµατική τρέχουσα οικονοµική της κατάσταση. Αυτό συµβαίνει συνήθως 

για λόγους που σχετίζονται µε τη φορολογία, την πιστοληπτική της ικανότητα, τις 

σχέσεις της σε επίπεδο εντολέα –εντολοδόχου, τις γενικότερες συναλλαγές της µε την 

πολιτεία καθώς και για τυχόν άλλους τακτικούς και στρατηγικούς επιχειρηµατικούς 

λόγους. 

Επιπρόσθετα, η πληροφορία που αντλείται µέσα από τα αριθµητικά δεδοµένα των 

οικονοµικών καταστάσεων δεν αποτελεί πάντα έτοιµο υλικό προς επεξεργασία και 

ανάλυση. Επίσης, τα αριθµητικά δεδοµένα από µόνα τους, συνήθως, δεν εφοδιάζουν µε 

σηµαντικές πληροφορίες τον ενδιαφερόµενο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το κάθε ένα 

από αυτά, να εξετάζεται σε σχέση µε κάποιο άλλο δηµιουργώντας λογικές σχέσεις 

µεταξύ τους. Οι λογικές αυτές σχέσεις αναγόµενες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

και εξεταζόµενες συγκριτικά µεταξύ επιχειρήσεων και µπορούν να καταστούν σηµαντική 

πληροφορία στα χέρια των ενδιαφερόµενων. Η πληροφορία αυτή εάν λάβει την ανάλογη 

ορθή διαχείριση µπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά επενδυτικά και κερδοσκοπικά 

αποτελέσµατα. 
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Συνήθως, οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν πηγές άντλησης πληροφοριών για 

όλους εκείνους τους ενδιαφερόµενους που βρίσκονται εκτός επιχείρησης (εξωτερικοί 

ενδιαφερόµενοι), όπως επί παραδείγµατι εξωτερικοί αναλυτές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, 

ακαδηµαϊκοί & φοιτητές, πελάτες, προµηθευτές, το ευρύτερο κοινό. Είναι προφανές, ότι 

ο κάθε εξωτερικός ενδιαφερόµενος διαµορφώνει τη δική του σκοπιµότητα, η οποία 

πηγάζει µέσα από τα δικά του συµφέροντα. Η εξυπηρέτηση των συµφερόντων του 

εκάστοτε εξωτερικού ενδιαφερόµενου, θα γίνει µέσα από την ορθή ερµηνεία των 

αριθµητικών κυρίως µεγεθών που θα αντλήσει από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Τις πληροφορίες αυτές για να τις µετατρέψει σε χρήσιµη, για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων, πληροφορία θα πρέπει να τις επεξεργαστεί µε κατάλληλα εργαλεία – 

τεχνικές. 

Από τη στιγµή σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων και έπειτα, ο τεχνικός ρόλος 

της λογιστικής τελειώνει. Ωστόσο, από το σηµείο αυτό αρχίζει πλέον ένας άλλος ρόλος 

της λογιστικής που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την επεξεργασία και ανάλυση των 

αριθµητικών µεγεθών, των λογιστικών καταστάσεων, προκειµένου να αντληθεί η 

πολυπόθητη πληροφορία. Η πληροφορία αυτή θα είναι προϊόν της λεγόµενης 

“χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων” και θα µπορεί πλέον µε ορθή 

διαχείριση της, να οδηγήσει σε εξαγωγή πάσης φύσεως χρηµατοοικονοµικών 

συµπερασµάτων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά αυτά συµπεράσµατα µπορούν να αφορούν: 

� Την κατάσταση ρευστότητας µιας επιχείρησης, προκειµένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσµες οφειλές της. 

� Την κατάσταση σταθερότητας µιας επιχείρησης, προκειµένου αυτή να 

ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις µακροχρόνιες υποχρεώσεις της. 

� Την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, όσον αφορά το ικανοποιητικό µέγεθος της 

καθαρής θέσης αυτής. 

� Τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας επιχείρησης, βάσει της στρατηγικής ικανότητας 

του management να θέτει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας αυτής ολοένα και υψηλότερα. 

 

2.2 Βασικές κατηγορίες αναλυτών  

 

Όπως ήδη είπαµε παραπάνω ανάλογα µε το ποιός διενεργεί την ανάλυση και τι σκοπό 

επιδιώκει, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά µε την τεχνική που κάθε 

φορά θα χρησιµοποιηθεί. 
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Όλοι όσοι ασχολούνται µε την τεχνική της ανάλυσης έχοντας σαν σκοπό να λάβουν 

κάποιες αποφάσεις µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι 

οι εξής (Νιάρχος 2002): 

 

α) ∆ανειστές της οικονοµικής µονάδας. 

β) Η διοίκηση της οικονοµικής µονάδας. 

γ) Μέτοχοι – Επενδυτές. 

δ) Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων. 

ε) Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

στ) ∆ιάφορες άλλες οµάδες ενδιαφεροµένων. 

 

Οι κύριοι σκοποί που επιδιώκονται και η έµφαση που δίνεται στα επί µέρους στοιχεία, 

κατά την ανάλυση, από κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφεροµένων είναι οι 

εξής: 

 

Σκοποί δανειστών της οικονοµικής µονάδας 

Λέγοντας δανειστές της οικονοµικής µονάδας εννοούµε όλους εκείνους που µε τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο δανείζουν στην τελευταία χρηµατικά κεφάλαια. Η πίστωση που 

δίνεται από τους προµηθευτές πρώτων υλών και εµπορευµάτων ή από άλλα πρόσωπα που 

παρέχουν υπηρεσίες στην επιχείρηση αποτελεί µία µορφή δανεισµού. Επιπλέον µία 

οικονοµική µονάδα µπορεί να δανείζεται, βραχυπρόθεσµα, κεφάλαια από πηγές όπως 

είναι οι βραχυπρόθεσµοι προµηθευτές της ή να λαµβάνει δάνεια από τράπεζες και άλλους 

πιστωτικούς οργανισµούς προχωρώντας έτσι σε άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων. 

Τα συγκεκριµένα κεφάλαια οφείλει η επιχείρηση να τα εξυπηρετήσει, µε την 

καταβολή τόκων, καθώς επίσης και να τα επιστρέψει ανεξαρτήτως της οικονοµικής της 

κατάστασης και των αποτελεσµάτων της. Σε εκείνη βεβαίως την περίπτωση που η 

δραστηριότητα της επιχείρησης συνοδεύεται από ζηµιές αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους 

δανειστές της οικονοµικής µονάδας, τόσο για την απόδοση τόκων όσο και για την 

επιστροφή των δανειακών τους κεφαλαίων. 

Εδώ πρέπει να πούµε ότι η διαφορετική θέση των δανειστών – πιστωτών σε σχέση µε 

τη θέση των επενδυτών – µετόχων, έχει σαν επακόλουθο την διαφορετική ανάλυση των 

οικονοµικών στοιχείων από καθένα από αυτούς. 

Οι δανειστές πιστωτές ρίχνουν µεγάλο βάρος στο πόσο ασφάλεια τους εξασφαλίζεται, 

τόσο για την καταβολή των τόκων όσο και για την επιστροφή του κεφαλαίου τους. 
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Συνεπώς δίνουν µεγάλη σηµασία στην πραγµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

οικονοµικής µονάδας, αφού τα τελευταία συνήθως αποτελούν ασφάλεια. 

Κατά συνέπεια οι δανειστές είναι συντηρητικοί στις εκτιµήσεις τους, σε ό,τι έχει 

σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας και βασίζονται κατά πολύ 

στην ανάλυση των οικονοµικών της στοιχείων. Έτσι υπολογίζουν την αξία των επί 

µέρους περιουσιακών της στοιχείων έχοντας σαν βάση τη δυνατότητα ρευστοποιήσεώς 

τους. Εκτιµούν χρησιµοποιώντας χαµηλότερες τιµές από εκείνες που εµφανίζονται στον 

ισολογισµό ή που επιβάλλονται από τις λογιστικές αρχές. Με αυτό τον τρόπο αφήνουν 

περιθώρια για δυσµενείς καταστάσεις που ενδεχοµένως να προκύψουν στο µέλλον. 

Ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια των παρεχόµενων πιστώσεων, τον σκοπό τον οποίο 

χορηγήθηκαν καθώς επίσης και την ασφάλεια την οποία παρέχουν οι µέθοδοι ανάλυσης, 

οι οποίοι εφαρµόζονται από τους δανειστές, τα κριτήρια εκτίνησης ποικίλλουν. 

Οι βραχυχρόνιοι δανειστές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην βραχυχρόνια 

οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης και πιο συγκεκριµένα στο βαθµό ρευστότητας 

των κυκλοφοριακών στοιχείων της τελευταίας καθώς επίσης και στην ταχύτητα 

κυκλοφορίας τους. 

Στην περίπτωση των µακροχρόνιων δανείων επιδιώκεται µία λεπτοµερέστερη 

ανάλυση των στοιχείων, η οποία παρέχει προβλέψεις για τις µελλοντικές εισροές 

κεφαλαίων, την οικονοµική θέση της οικονοµικής µονάδας σύµφωνα µε ορισµένες 

προϋποθέσεις, την δυνατότητα της τελευταίας να διατηρεί τη συγκεκριµένη οικονοµική 

κατάσταση και κάτω από διαφορετικές οικονοµικές συνθήκες καθώς επίσης και τη 

δυναµικότητα των κερδών της. Και αυτό γιατί τα κέρδη µίας επιχείρησης πριν τις 

αποσβέσεις αποτελούν την κύρια και πιο επιθυµητή πηγή εξυπηρέτησης και εξόφλησης 

των δανειακών της κεφαλαίων. 

Γενικότερα οι δανειστές µίας επιχείρησης ενδιαφέρονται για τη διάρθρωση των 

κεφαλαίων της, προκειµένου να γνωρίζουν το βαθµό ασφαλείας που απολαµβάνουν. 

 Κατά συνέπεια, η σχέση ιδίων προς δανειακά (ξένα) κεφάλαια αποτελεί ένδειξη της 

επάρκειας ή όχι των ιδίων κεφαλαίων µίας οικονοµικής µονάδας, καθώς επίσης και του 

βαθµού ασφάλειας που οι πιστωτές της απολαµβάνουν στην περίπτωση µελλοντικών 

ζηµιών. 

Επιπλέον η σχέση αυτή µαρτυρά τη συµπεριφορά της διοίκησης µίας οικονοµικής 

µονάδας και φανερώνει αν αυτή επιλέγει τον δανεισµό, από την προσφυγή στην 

κεφαλαιαγορά για άντληση κεφαλαίων µε έκδοση νέων µετοχών. 
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Σκοποί της διοίκησης της οικονοµικής µονάδας 

Το σηµαντικότερο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης µίας οικονοµικής µονάδας είναι 

η οικονοµική ανάλυση των στοιχείων της. Αυτό συµβαίνει γιατί η διοίκηση ενδιαφέρεται 

να προσδιορίσει την οικονοµική της κατάσταση, την κερδοφόρα δυναµικότητά της καθώς 

επίσης και την εξέλιξή της µελλοντικά. 

Οι διοικούντες την οικονοµική µονάδα βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, σε 

σχέση µε την προηγούµενη οµάδα, µιας και συνδέονται άµεσα µε αυτήν και µπορούν να 

έχουν συνεχή πρόσβαση στα βιβλία της. Έτσι η ανάλυσή τους µπορεί να γίνει σε 

µεγαλύτερο βαθµό και να περιλαµβάνει τη µελέτη, συστηµατικά, κάποιων 

συγκεκριµένων αριθµοδεικτών που προκύπτουν από τις σχέσεις διαφόρων οικονοµικών 

στοιχείων της επιχείρησης και την τάση τους, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός 

και η αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων, εγκαίρως. 

Συνεπώς, στόχος της διοίκησης είναι ο διαρκής έλεγχος και η παρατήρηση της 

οικονοµικής µονάδας από τη σκοπιά των εκτός αυτής τρίτων, δηλαδή των δανειστών και 

των επενδυτών-µετόχων. 

Με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση οδηγείται στην δηµιουργία χρήσιµων συµπερασµάτων 

αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση και τη δραστηριότητα της επιχείρησης, γεγονός 

που την καθιστά ικανή στο να λάβει τα καταλληλότερα µέτρα για την αντιµετώπιση 

δυσµενών συνθηκών, που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον. 

 

Σκοποί επενδυτών – µετόχων 

Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια των επενδυτών, που κατά κανόνα είναι και µέτοχοι µιας 

οικονοµικής µονάδας, είναι εκείνα που εκτίθενται στους περισσότερους κινδύνους και 

κατά συνέπεια αποτελούν ασπίδα προστασίας για τα δανειακά κεφάλαια της οικονοµικής 

µονάδας. 

Οι επενδυτές – µέτοχοι αποσκοπούν στη λήψη κάποιου ποσού (µερίσµατος) από τη 

διανοµή των κερδών, εφόσον βεβαίως η οικονοµική µονάδα πραγµατοποιεί κέρδη, και 

αφού πρώτα τακτοποιηθούν οι δανειστές της τελευταίας. Οι παραπάνω προκειµένου να 

προχωρήσουν στην ανάλυση των στοιχείων µίας επιχείρησης χρειάζονται γενικότερες 

πληροφορίες, σε σχέση µε τους ενδιαφερόµενους των άλλων κατηγοριών. 

Οι µέτοχοι έχοντας επενδύσει κεφάλαια στην επιχείρηση ενδιαφέρονται για το σύνολο 

της δραστηριότητάς της και πιο συγκεκριµένα την οικονοµική της κατάσταση, τη 

διάρθρωση των κεφαλαίων της, καθώς επίσης και την κερδοφόρα δυναµικότητά της, 

αφού όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την εκτίµηση της αξίας των µετοχών µίας 
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οικονοµικής µονάδας. Συγχρόνως ενδιαφέρεται για τα κέρδη που η επιχείρηση εµφανίζει 

µελλοντικά και την εξέλιξή τους διαχρονικά και γενικότερα για την σπουδαιότητά της 

µέσα στον κλάδο. 

Παράλληλα όµως θα πρέπει να εκτιµήσουν και άλλους παράγοντες που έµµεσα 

επηρεάζουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα είναι η γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση, η ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζουν τα προϊόντα της, η 

ποιότητα και η ικανότητα της διοικητικής της οµάδας και η θέση που κατέχει ο κλάδος 

γενικότερα µέσα στην οικονοµία. 

Πιο συγκεκριµένα ο επενδυτής – µέτοχος αποβλέπει: 

1. Στη λήψη ενός µερίσµατος µελλοντικά, διαρκούσης της επενδύσεως των κεφαλαίων του. 

2. Στην πιθανότητα λήψης κάποιων δικαιωµάτων από τη διανοµή αποθεµατικών της 

εταιρίας. 

3. Σε µία αυξηµένη τιµή, την οποία ευελπιστεί ότι θα έχουν οι µετοχές στην Αγορά, 

προκειµένου να πραγµατοποιήσει κέρδη κεφαλαίου. 

Ωστόσο, επειδή η ανάλυση για την εκτίµηση της αξίας των µετοχών µίας οικονοµικής 

µονάδας, έτσι ώστε να παρθούν αποφάσεις για νέα αγορά τίτλων, ή ακόµα και πώληση 

των ήδη κατεχόµενων, είναι µία εργασία αρκετά περίπλοκη είναι απαραίτητο να γίνεται 

από ειδικούς αναλυτές επενδύσεων. 

 

Σκοποί των ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων 

Οι ελεγκτές ασχολούνται µε τα οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων και πιο 

συγκεκριµένα µε τον έλεγχο τους προκειµένου να εντοπίσουν τυχόν, ηθεληµένα ή µη, 

σφάλµατα καθώς επίσης και ατασθαλίες τα οποία αν δεν εντοπισθούν δίνουν µία 

εσφαλµένη εικόνα της οικονοµικής µονάδας, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις 

γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής. 

 

Σκοποί των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

Σε εκείνη την περίπτωση που έχουµε εξαγορά µίας επιχείρησης από άλλη ή 

συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι αναλυτές που ασχολούνται µε την 

επεξεργασία των στοιχείων έχουν παρόµοιους σκοπούς µε εκείνους των επενδυτών – 

µετόχων. 

Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάλυση θα πρέπει να περιλαµβάνει και την 

εκτίµηση άυλων περιουσιακών στοιχείων των οικονοµικών µονάδων, όπως είναι για 

παράδειγµα η φήµη και πελατεία, καθώς επίσης και τον υπολογισµό των υποχρεώσεών 
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τους, αφού όλα αυτά τα στοιχεία περιλαµβάνονται στον προϊόν της εξαγοράς ή της 

συγχώνευσης. 

Κατά συνέπεια η πραγµατοποίηση ανάλυσης από τους ειδικούς είναι πολύ σηµαντική 

για τον καθορισµό της λειτουργικής αξίας, τόσο της εξαγοραζόµενης επιχείρησης όσο 

και των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. 

 

Σκοποί των λοιπών οµάδων ενδιαφεροµένων 

Την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων χρησιµοποιούν και άλλες οµάδες, οι 

οποίες αναλόγως µε το σκοπό τους εστιάζουν την προσοχή τους στα ανάλογα επιµέρους 

στοιχεία. Εποµένως είναι πιθανό οι εφοριακοί ελεγκτές να ενδιαφέρονται για την 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων στην περίοδο ελέγχου εσόδων του κράτους από 

φόρους των οικονοµικών µονάδων. 

Επιπλέον οι συνδικαλιστικές ενώσεις ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν τη µέθοδο 

ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων προκειµένου να αξιολογήσουν την οικονοµική 

κατάσταση της οικονοµικής µονάδας, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην υπογραφή 

συλλογικής σύµβασης εργασίας και να επιδιώξουν να επιτύχουν όσο το δυνατό 

ευνοϊκότερους όρους εργασίας και αµοιβών για τα µέλη τους. 

Επιπλέον οι συνδικαλιστικές ενώσεις ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν τη µέθοδο 

ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων προκειµένου να αξιολογήσουν την οικονοµική 

κατάσταση της οικονοµικής µονάδας, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην υπογραφή 

συλλογικής σύµβασης εργασίας και να επιδιώξουν να επιτύχουν όσο το δυνατό 

ευνοϊκότερους όρους εργασίας και αµοιβών για τα µέλη τους. 

 

 

2.3 Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 

 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων διακρίνεται σε διάφορα είδη, ανάλογα µε τη 

θέση του αναλυτή και ανάλογα µε τα στάδια διενέργειάς της (Νιάρχος 2002). 

 

∆ιάκριση ανάλογα µε τα στάδια διενέργειας της ανάλυσης 

Σε αυτή την περίπτωση η ανάλυση διακρίνεται σε τυπική και ουσιαστική. 

Λέγοντας τυπική ανάλυση, εννοούµε τον έλεγχο της εξωτερικής διάρθρωσης του 

ισολογισµού και του λογαριασµού των αποτελεσµάτων χρήσης. Προηγείται της 

ουσιαστικής και προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις, οµαδοποιήσεις, στρογγυλοποιήσεις, 
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ανακατατάξεις, καθώς επίσης και σε ανασχηµατισµούς συµπληρώνοντας σε απόλυτους 

αριθµούς κονδύλια µε σχετικούς αριθµούς. 

Η ουσιαστική ανάλυση αν και στηρίζεται στα δεδοµένα της τυπικής ανάλυσης, 

ωστόσο επεκτείνεται και στην δηµιουργία και επεξεργασία κάποιων αριθµοδεικτών, οι 

οποίοι δείχνουν την πραγµατική εικόνα της οικονοµικής µονάδας. 

 

∆ιάκριση ανάλογα µε τη θέση του αναλυτή 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο είδη ανάλυσης, η εσωτερική και η εξωτερική. 

Εσωτερική είναι η ανάλυση που γίνεται από πρόσωπα τα οποία έχουν 

άµεση σχέση µε την οικονοµική µονάδα και µπορούν ανά πάσα στιγµή να έχουν 

πρόσβαση στα λογιστικά της βιβλία και να ελέγχουν τους επιµέρους λογαριασµούς και τα 

διάφορα λογιστικά έγγραφα. Το βασικότερο πλεονέκτηµα όσον αφορά το συγκεκριµένο 

είδος ανάλυσης είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε εκείνον που τη διενεργεί να ελέγξει τις 

διάφορες µεθόδους που εφαρµόστηκαν και συνεπώς η ανάλυση αποκτά περισσότερη 

διαύγεια και επιτρέπει στον αναλυτή να εµβαθύνει σε αυτήν. 

Η συγκεκριµένη ανάλυση γίνεται από πρόσωπα της οικονοµικής µονάδας, τα οποία 

κυρίως ενδιαφέρονται για τον προσδιορισµό της αποδοτικότητας της οικονοµικής 

µονάδας και την ερµηνεία των µεταβολών της οικονοµικής της κατάστασης. Συγχρόνως, 

η εσωτερική ανάλυση προσπαθεί να ερµηνεύσει κάποια οικονοµικά στοιχεία της 

επιχείρησης τα οποία είναι απαραίτητα στην διοίκησή της προκειµένου να µπορέσει να 

υπολογίσει την πρόοδο που επιτελέστηκε, σε σχέση µε τα υπάρχοντα προγράµµατα. 

Εξωτερική είναι η ανάλυση η οποία πραγµατοποιείται από πρόσωπα τρίτα, που 

βρίσκονται δηλαδή έξω από την οικονοµική µονάδα και βασίζονται σε εκείνα µόνο τα 

στοιχεία που δηµοσιεύονται από τις λογιστικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του 

διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών. Αυτό συνεπάγεται ότι στην συγκεκριµένη 

περίπτωση ο αναλυτής δεν µπορεί να προχωρήσει την ανάλυσή του σε βάθος ενώ 

συγχρόνως τα στοιχεία που διαθέτει είναι κατά γενικό κανόνα συνοπτικά. 

Η εξωτερική ανάλυση γίνεται κυρίως από πρόσωπα που σαν σκοπό τους έχουν τον 

προσδιορισµό της οικονοµικής θέσης της οικονοµικής µονάδας. 

Λέγοντας οικονοµική θέση της οικονοµικής µονάδας εννοούµε: 

1. Τη δυνατότητα της οικονοµικής µονάδας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της, τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον ακόµα και στην περίπτωση εκείνη 

που επικρατούν διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που υπήρχαν τη στιγµή που 

πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση. 
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2. Τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των τυχόν παρουσιαζόµενων ευκαιριών, 

χρησιµοποιώντας κεφάλαια από ίδιες πηγές, ή εκδίδοντας νέους τίτλους µετοχών ή 

οµολογιών ή έστω και αντλώντας κεφάλαια προσφεύγοντας στον τραπεζικό δανεισµό. 

3. Τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων τόκων και λοιπών υποχρεώσεων, 

καθώς επίσης και την καταβολή των µερισµάτων χωρίς διακοπή. 

Προκειµένου να προσδιορισθεί η αποδοτικότητα µίας οικονοµικής µονάδας δίνεται 

µεγάλο βάρος στο ύψος και τη σταθερότητα των καθαρών κερδών της, καθώς επίσης και 

στην τάση βελτιώσεως αυτών µελλοντικά. 

Τόσο ο τύπος όσο και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισµού και της καταστάσεως 

αποτελεσµάτων χρήσεως, παίζουν σηµαντικό ρόλο ούτως ώστε να προσδιοριστεί η 

οικονοµική θέση και η αποδοτικότητα µίας οικονοµικής µονάδας. 

 

2.4 Μέθοδοι Ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 

 

Αντικείµενο της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων είναι, 

τόσο η µελέτη των σχέσεων των οικονοµικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές σε 

δεδοµένη χρονική στιγµή όσο και των σχέσεων αυτών διαχρονικά. 

Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει µε την 

επιλογή και τον υπολογισµό κάποιων σχέσεων ανάµεσα στα στοιχεία που αναφέρονται 

στις λογιστικές καταστάσεις, ανάλογα κάθε φορά µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και την 

επιδιωκόµενη απόφαση. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει µε την κατάταξη των στοιχείων, 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισµός των µεταξύ των σηµαντικών 

σχέσεων ενώ το τρίτο και τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει την αξιολόγηση, µελέτη και 

ερµηνεία των προαναφερθέντων σχέσεων (Νιάρχος 2002).  

Τα παραπάνω στάδια ανάλυσης κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

1. Στις συγκρίσεις και µετρήσεις, έχοντας σαν βάση τα οικονοµικά στοιχεία των 

λογιστικών καταστάσεων δύο ή περισσοτέρων χρήσεων. 

2. Στις συγκρίσεις και µετρήσεις, έχοντας σαν βάση τα οικονοµικά στοιχεία των 

λογιστικών καταστάσεων µίας χρήσεως. 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται συγκριτικές καταστάσεις, αριθµοδείκτες, η 

τάση των οικονοµικών στοιχείων και των αριθµοδεικτών διαχρονικά καθώς επίσης και 

αναλύσεις των διαφόρων µεταβολών της οικονοµικής κατάστασης µίας οικονοµικής 

µονάδας. 
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Στην δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνεται ο προσδιορισµός των σχέσεων των στοιχείων 

ενός ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Προκειµένου να κάνουµε χρηµατοοικονοµική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 

τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η διενέργεια και των δύο κατηγοριών 

αναλύσεως που προαναφέραµε. Κατά γενικό κανόνα, οι αναλύσεις περιλαµβάνουν 

συγκρίσεις ανάµεσα στο τι συµβαίνει και στο τι θα έπρεπε να συµβαίνει, παίρνοντας σαν 

µέτρο σύγκρισης κάποιο αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο µέγεθος. Λέγοντας πρότυπο 

µέγεθος εννοούµε εκείνο που θα έπρεπε να επικρατεί κάτω από τις επικρατούσες 

συνθήκες, τη στιγµή που λαµβάνει χώρα η ανάλυση. Ωστόσο, για να µπορέσουµε να 

αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης θα πρέπει να τα συγκρίνουµε µε τα 

αποτελέσµατα άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, ή έστω µε τους µέσους όρους του 

κλάδου όπου και ανήκει η επιχείρηση. 

Εµείς θα ασχοληθούµε µε τις κυριότερες µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, τις οποίες µπορούµε να ταξινοµήσουµε στις εξής 

κατηγορίες: 

(α) ∆ιαστρωµατική ή κάθετη µέθοδος ανάλυσης 

(β) Συγκριτική ή διαχρονική ή οριζόντια µέθοδος ανάλυσης 

(γ) Ανάλυση πινάκων κίνησης κεφαλαίων 

 

2.5 ∆ιαστρωµατική ή κάθετη ανάλυση  λογιστικών καταστάσεων 

 

Στην διαστρωµατική ή κάθετη ανάλυση περιλαµβάνονται η κατάρτιση της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης «κοινού µεγέθους» και ο υπολογισµός διαφόρων 

αριθµοδεικτών (Νιάρχος 2002). 

 

2.5.1 Ανάλυση κοινού µεγέθους 

 

Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα σηµαντικό µέγεθος ή στοιχείο 

µιας συγκεκριµένης οικονοµικής κατάστασης (π.χ. για τον ισολογισµό το άθροισµά του, 

για τα αποτελέσµατα χρήσης οι πωλήσεις), χρησιµοποιείται ως βάση υπολογισµού και 

όλα τα άλλα στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. Αποτέλεσµα 

της σύγκρισης αυτής, είναι ότι όλα τα στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του µεγέθους που λήφθηκε ως βάση 

υπολογισµού και το οποίο παριστάνεται µε το 100 %. 
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Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε απόλυτους 

αριθµούς και σε ποσοστά ή µόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε καταστάσεις «κοινού 

µεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε κοινή βάση, είτε καταστάσεις του 

«100%», είτε ακόµα και καταστάσεις «συστατικού ποσοστού», γιατί κάθε κατάσταση 

ανάγεται στο σύνολο του 100 και κάθε στοιχείο της εκφράζεται ως ποσοστό στο σύνολο 

του 100. 

Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού µεγέθους» µπορούν να περιγραφούν ως 

µέσα ανάλυσης της εσωτερικής δοµής των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η 

µέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), οφείλει την ονοµασία της στο γεγονός ότι εφαρµόζεται 

σε οικονοµικές καταστάσεις κάθετης παράθεσης (µορφής) και η µελέτη, συνεπώς, των 

ποσοστών που εµφανίζονται σ’ αυτές  γίνεται κατά κάθετο τρόπο. 

 

2.5.2 Ανάλυση µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών 

 

Η χρήση των αριθµοδεικτών αποτελεί µία από τις πλέον διαδεδοµένες και δυναµικές 

µεθόδους χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. Ο λόγος που οδήγησε στην καθιέρωση της 

χρήσης των αριθµοδεικτών προέρχεται απ’ την ανάγκη να γίνεται αµέσως αντιληπτή η 

πραγµατική αξία και η σπουδαιότητα των απολύτων µεγεθών. Πάντως για να έχει ένας 

αριθµοδείκτης κάποια αξία, θα πρέπει να εκφράζει σχέσεις που παρουσιάζουν 

οικονοµικό ενδιαφέρον και µας οδηγούν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. 

Οι κυριότεροι και οι περισσότερο χρησιµοποιούµενοι στη χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση αριθµοδείκτες κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες (Νιάρχος 2002): 

 

i)  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

ii)  Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

iii)   Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

iv)  Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

v)  Αριθµοδείκτες ∆ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

vi)  Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 

vii)   Αριθµοδείκτες Επενδύσεων ή Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 
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i) Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

 

Οι δείκτες ρευστότητας µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Η χρηµατοοικονοµική θέση θεωρείται ότι είναι 

ισχυρή, όταν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους 

βραχυπρόθεσµους πιστωτές της και διατηρεί συνθήκες οι οποίες της εξασφαλίζουν την 

ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση. 

 

 Χαρακτηριστικοί δείκτες ρευστότητας είναι: 

 

• Αριθµοδείκτης Γενικής  Ρευστότητας  

 

                                 σειςποχρενιεςραχυχρ

νεργητικνυκλοφορο

ώό

όύ

Υ Β

Ε  Κ
=ΑΓΡ  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό της 

επιχείρησης  µπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Είναι ένας από τους 

πιο χρήσιµους αριθµοδείκτες διότι δεν δείχνει µόνο το βαθµό ρευστότητας της 

επιχείρησης αλλά και το βαθµό ασφάλειας που διατηρεί η διοίκηση έναντι ανεπιθύµητων 

εξελίξεων της ροής των κεφαλαίων κίνησης. Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαµβάνει τιµές 

µεγαλύτερες του 1. Όσο πιο µεγάλος ο δείκτης τόσο  µεγαλύτερο το «περιθώριο 

ασφάλειας» των βραχυπρόθεσµων δανειστών της επιχείρησης.  

 

• Αριθµοδείκτης Ειδικής  ρευστότητας  

 

                                 σειςποχρενιεςραχυχρ

µαταποθνεργητικνυκλοφορο

ώό

έόύ

Υ Β

Α−Ε  Κ
=ΑΕΡ  

 

Ο ΑΕΡ είναι παρόµοιος µε τον ΑΓΡ, ωστόσο η βασική τους διαφορά είναι ότι στον 

ΑΕΡ δεν περιλαµβάνονται τα αποθέµατα. Σκοπός του ΑΕΡ είναι να υπολογίσει πόσες 

φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού που είναι εύκολα µετατρέψιµα σε µετρητά. Αν µια 

επιχείρηση έχει δυσκολία στην πώληση των αποθεµάτων της, τότε το µεγάλο ύψος 
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αποθεµάτων δεν βοήθα τη γρήγορη εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών. Θα πρέπει 

να γίνεται πάντα µια τυπική σύγκριση του ΑΓΡ µε τον ΑΕΡ για να εξετάζουµε αν ο 

µεγάλος βαθµός ρευστότητας οφείλεται στα αποθέµατα της επιχείρησης. Μια µεγάλη 

διαφορά µεταξύ ΑΓΡ και ΑΕΡ ίσως είναι ένδειξη ότι η επιχείρηση διακρατεί µεγάλο 

ύψος αποθεµάτων.  

 

ii)  Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  

 

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας (ή κυκλοφοριακής ταχύτητας) χρησιµοποιούνται 

προκειµένου να µετρηθεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητας µιας επιχειρήσεως στη 

χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται ή όχι 

χρησιµοποίηση αυτών. Γενικά όσο περισσότερο χρησιµοποιεί µια επιχείρηση τα 

περιουσιακά της στοιχειά, τόσο αυτό αποβαίνει προς όφελος της. Ο όρος λοιπόν, 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αναφέρεται στο χρόνο που απαιτείται για ένα στοιχείο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού να µετατραπεί σε κάποιο άλλο το οποίο είναι είτε πιο 

εύκολα ρευστοποιήσιµο ( πχ. Ο χρόνος µετατροπής των αποθεµάτων σε απαιτήσεις) είτε 

άµεσα ρευστοποιήσιµο (πχ. Ο χρόνος µετατροπής των απαιτήσεων σε διαθέσιµα). 

 

Χαρακτηριστικοί δείκτες  δραστηριότητας είναι: 

 

• Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων (Κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων)  

 

                            σειςπαιτ

ςαθαρ

ή

έ

Α

Κ
=ΑΤΕΑ

Πωλήσεις 

 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει, πόσες φορές η 

επιχείρηση µέσα στην λογιστική χρήση εισπράττει τις απαιτήσεις της. 

 

• Μέση διάρκεια  Είσπραξης Απαιτήσεων  

 

                          Πωλήσεις   Καθαρές
365

σειςπαιτήΑ
×=Μ∆ΕΑ  
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Ο αριθµοδείκτης αυτός µας δίνει τη µέση διάρκεια σε ηµέρες που χρειάζεται η 

επιχείρηση για να εισπράξει τις απαιτήσεις της από τις πωλήσεις. 

 

• Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων (Κυκλοφοριακή ταχύτητα 

αποθεµάτων)  

                            

                          Αποθέµατα

Πωληθέντων   Κόστος
=ΑΤΚΑ  

 

Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων δείχνει πόσες φορές 

ανανεώνονται τα αποθέµατα µιας επιχείρησης, σε σχέση µε τις πωλήσεις που 

σηµειωθήκαν µέσα στη χρήση. Γενικά, όσο µεγαλύτερο αποτέλεσµα παρουσιάζει αυτός ο 

αριθµοδείκτης  τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η επιχείρηση. 

 

• Αριθµοδείκτης Μέσης διάρκειας  Αποθεµάτων 

 

                          Πωληθέντων  Κόστος

Αποθέµατα
365×=ΑΜ∆Α  

 

Σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο αριθµοδείκτη όσο µικρότερος παρουσιάζεται τόσο 

αποτελεσµατικότερη είναι η διαχείριση των αποθεµάτων από την επιχείρηση. 

• Αριθµοδείκτης Ταχύτητας   Πληρωµής Υποχρεώσεων  

 

                     ς Υποχρεώσει  ες Βραχυχρόνι

Πωληθέντων   Κόστος
=ΑΤΠΥ  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές µέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι 

ληφθείσες από την επιχείρηση πιστώσεις, ή αλλιώς πόσες φορές το κόστος των 

πωληθέντων καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 
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• Αριθµοδείκτης Μέσης διάρκειας  Πληρωµής Υποχρεώσεων  

 

                          Πωληθέντων  Κόστος

ς Υποχρεώσει  ες Βραχυχρόνι
365×=Μ∆ΠΥ  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τη µέση χρονική διάρκεια που χρειάζεται η επιχείρηση 

να εξοφλήσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της ή µε άλλα λόγια το χρονικό διάστηµα 

που οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης παραµένουν απλήρωτες. 

• Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας ∆ιαθεσίµων (Κυκλοφοριακή ταχύτητα 

διαθεσίµων) 

 

                            σιµαιαθ

ςαθαρ

έ

έ

∆

Κ
=ΑΤΚ∆

Πωλήσεις 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός εκφράζει τη συχνότητα ανανέωσης των διαθεσίµων µέσα σε 

ένα έτος.  

 

• Αριθµοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

 

                          ςΥποχρεώσει  σµεςΒραχυπρόθε

Πωλήσεις  ςαθαρέ
TEBY

Κ
=  

 

Ο παραπάνω δείκτης µας δείχνει πόσες φορές µέσα σε µια χρήση οι πωλήσεις 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

• Αριθµοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων δανείων 

 

                          ∆άνεια   σµαΒραχυπρόθε

Πωλήσεις  ςαθαρέ
TEB

Κ
=∆  

 

Ο παραπάνω δείκτης µας δείχνει πόσες φορές µέσα σε µια χρήση οι πωλήσεις 

καλύπτουν τα βραχυπρόθεσµα  δάνεια της επιχείρησης. 
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• Αριθµοδείκτης ταχύτητας Κυκλοφορίας µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

                          Ενεργητικό  νΚυκλοφορού  Μη

Πωλήσεις  ςαθαρέ
TMKE

Κ
=  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός µας δείχνει το βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της. 

• Αριθµοδείκτης ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού  Ενεργητικού (ή Συνολική 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα) 

 

                          Ενεργητικό   Συνολικό

Πωλήσεις  ςαθαρέ
ETK

Κ
=Σ  

 

Ένας υψηλός αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού σηµαίνει 

ότι η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να 

πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της. 

• Αριθµοδείκτης ταχύτητας Κυκλοφορίας  Ιδίων Κεφαλαίων  

 

                          Κεφαλαίων  Ιδίων  Σύνολο

Πωλήσεις  ςαθαρέ
TKIK

Κ
=  

 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η θέση της 

επιχείρησης γιατί πραγµατοποιεί µεγάλες πωλήσεις µε σχετικά µικρό ύψος ιδίων 

κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξηµένα κέρδη. 

               

 

iii) Αριθµοδείκτες  Αποδοτικότητας 

 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µετρούν τον βαθµό επιτυχίας ή αποτυχίας µιας 

επιχειρήσεως σε δεδοµένη χρονική στιγµή. Αυτοί οι δείκτες προσδιορίζουν πόσο 
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αποτελεσµατικά λειτούργησε η επιχείρηση, ποια η απόδοση των κεφαλαίων, των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης κτλ. 

Η έννοια της αποδοτικότητας µας εκφράζει τα κατά πόσο το κεφάλαιο µιας 

επιχείρησης είναι ικανό να παράγει κέρδος. 

Η πραγµατοποίηση κέρδους από την επιχείρηση κάνει απόλυτα αναγκαία την ανάλυση 

αποδοτικότητας, για να διαπιστωθεί εάν είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα 

δέσµευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή απαιτείται η δέσµευση νέων κεφαλαίων 

στην επιχείρηση από τους επιχειρηµατίες ή τους επενδυτές γενικότερα. Η αποδοτικότητα 

κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα ενός µεγάλου αριθµού επιχειρηµατικών 

αποφάσεων, δίδουν δε την τελική απάντηση στο ερώτηµα: πόσο αποτελεσµατικά 

διοικείται η επιχείρηση; 

Τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για µετρηθεί η απόδοση είναι οι µεταβολές 

στα έσοδα πωλήσεων, στα κέρδη ή οι µεταβολές σε διάφορα στοιχεία της παραγωγής. 

Κανένα από τα κριτήρια αυτά δεν δίδουν απαντήσεις από µόνα τους, αλλά µόνο εάν 

συνδυασθούν µεταξύ τους. Η αύξηση π.χ. στα έσοδα πωλήσεων είναι επιθυµητή µόνο 

εάν αυτή έχει σαν αποτέλεσµα αύξηση κερδών. Η αύξηση κερδών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν κριτήριο προσδιορισµού της αποδοτικότητας µόνο εάν συσχετισθεί 

µε το κεφάλαιο που επενδύθηκε προκειµένου να πραγµατοποιηθούν αυτά τα κέρδη. 

 

 Χαρακτηριστικοί δείκτες αποδοτικότητας είναι: 

 

• Αριθµοδείκτης  Αποδοτικότητας Ενεργητικού (προ φόρων) 

 

                            
%100

ύΕνεργητικο   Σύνολο

φόρων) ( Κέρδη  Καθαρά
ΑΕΑ ×=Ρ

προ

 

 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού µετρά την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και µας επιτρέπει να συγκρίνουµε την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης που εξετάζουµε µε την αποδοτικότητα άλλων οµοειδών 

επιχειρήσεων καθώς και µε την αποδοτικότητα άλλων µορφών επενδύσεων. 
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• Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 

                             

                   
%100

Κεφάλαια  Ίδια

φόρων) ( Κέρδη  Καθαρά
ΑΑIK ×=

προ

 

 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων µετρά την αποτελεσµατικότητα µε 

την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτή. 

 

• Αριθµοδείκτης  Αποδοτικότητας Ενεργητικού (µετά φόρων) 

 

                            
%100

ύΕνεργητικο   Σύνολο

φόρων)  ( Κέρδη  Καθαρά
ΑΑΕΜ ×=

µετα

 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τον αντίστοιχο προ φόρων.  

 

• Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (µετά φόρων) 

                             

                   
%100

Κεφάλαια  Ίδια

φόρων)  ( Κέρδη  Καθαρά
ΑΑIKΜ ×=

µετα

 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τον αντίστοιχο προ φόρων.  

 

• Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικά Απασχολούµενων Κεφαλαίων 

 

%100
Κεφάλαια  εναΑπασχολούµ  Συνολικά

Έξοδα   X  φόρων)  ( Κέρδη  Καθαρά
ΑΑΑΚ ×

+
=

νοµικαρηµατοοικοπρο

 

 

Ο παραπάνω αριθµοδείκτης µετρά την κερδοφόρα δυναµικότητα του συνόλου των 

απασχολουµένων στην επιχείρηση κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). 
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• Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Μόχλευσης 

                             

          Κεφαλαίων  ενωνΑπασχολούµ  Συνολικά  ηταΑποδοτικότ

φόρων)  (  Κεφαλαίων  Ιδίων  ηταΑποδοτικότ
OMΑ

προ
=Ρ

 

 

Υπάρχουν 3 αποτελέσµατα που µπορεί να δώσει ο δείκτης οικονοµικής µοχλεύσεως:  

1. Να είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα. Τότε η επίδραση από τη χρήση ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχειρήσεως είναι θετική και επωφελής γι αυτήν.  

2. Να ισούται µε τη µονάδα. Τότε η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της 

επιχειρήσεως είναι µηδενική και δεν υπάρχει οικονοµική ωφέλεια για την επιχείρηση. 

3. Να είναι µικρότερος από τη µονάδα. Τότε η επίδραση από τη χρήση ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται µε 

επαχθείς όρους. Αυτό συµβαίνει στις περιπτώσεις υπερδανεισµού, που η περαιτέρω 

προσφυγή στον δανεισµό είναι επιζήµια για την επιχείρηση. 

 

• Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 

                             

                   
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

 Κέρδη  Μικτά
ΠΜΚ ×=Α

 

 

Ο αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους µας δείχνει το πόσο επικερδής είναι για 

την επιχείρηση η πώληση των προϊόντων της. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί 

επιτυχηµένη θα πρέπει να έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό µικτού κέρδους, που να της 

επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδά της και συγχρόνως να της αφήνει 

ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που 

απασχολεί. 

 

• Αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦ 

                             

                   
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

 ΚΠΤΦ
ΠΚΠΤΦ ×=
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Ο αριθµοδείκτης περιθωρίου ΚΠΤΦ βρίσκεται αν διαιρέσουµε τα κέρδη της 

επιχείρησης πριν την καταβολή των τόκων και των φόρων της επιχείρησης µε τις 

καθαρές πωλήσεις. 

 

• Αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦΑ 

                             

                   
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

ΚΠΤΦΑ 
ΠΚΠΤΦΑ ×=

 

 

Ο αριθµοδείκτης περιθωρίου ΚΠΤΦΑ βρίσκεται αν διαιρέσουµε τα κέρδη της 

επιχείρησης πριν την καταβολή των τόκων, φόρων και αποσβέσεων της επιχείρησης µε 

τις καθαρές πωλήσεις. 

 

• Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους προ Φόρων 

                             

                   
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

 Φόρων    Κέρδη  Καθαρά
ΠΚΠΦ ×=

προ

 

 

Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης δείχνει το ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους της 

επιχείρησης αν αφαιρεθούν από τις καθαρές πωλήσεις το κόστος πωληθέντων και των 

λοιπών εξόδων. Εάν ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους διαχρονικά δεν παρουσιάζει καµία 

µεταβολή ενώ ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους παρουσιάζει καθοδική πορεία, τότε τα 

έξοδα λειτουργίας παρουσιάζουν µία δυσανάλογη αύξηση σε σχέση µε τις πωλήσεις της 

υπό εξέτασης επιχείρησης. 

 

• Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους µετά Φόρων 

                             

                   
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

 Φόρων  µετά  Κέρδη  Καθαρά
ΠΚMΦ ×=

 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τον αντίστοιχο προ φόρων.  
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iv) Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

 

Οι αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας παρέχουν ενδείξεις σχετικά µε την πολιτική 

που ακολουθείται από την διοίκηση µιας επιχείρησης έναντι των διαφόρων δαπανών 

λειτουργίας της. Μια ανοδική πορεία των διαφόρων δαπανών πρέπει να διερευνηθεί 

µήπως δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες προσπάθειες συµπιέσεως αυτών ή αυξάνονται 

δυσανάλογα  των πωλήσεων ή των άλλων µεγεθών της επιχείρησης. 

 

 Χαρακτηριστικοί δείκτες δαπανών λειτουργίας είναι: 

 

• Αριθµοδείκτης Συνολικών Λειτουργικών εξόδων  

 

        
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

Εξόδων  ών Λειτουργικ  Σύνολο    Πωλήσεων  Κόστος 
ΛΕΑ ×

+
=Σ  

 

Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο µικρότερη είναι η αποδοτικότητα της 

επιχείρησης, 

 

• Αριθµοδείκτης  Λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 

 

                          
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

Εξόδων  ών Λειτουργικ  Σύνολο 
ΑΛΕΚΕ ×=  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός παρέχει πληροφορία για την οικονοµική πολιτική που 

ακολουθεί η εταιρεία έναντι των διαφόρων διοικητικών και λειτουργικών δαπανών, 

 

• Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 

 

                              
%100

Πωλήσεις  Καθαρές

Έξοδα  ονοµικά Χρηµατοοικ
ΑΧΚΕ ×=  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός παρέχει πληροφορία για το ποσοστό των χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων (δάνεια, τόκοι κ.τ.λ.) σε σχέση µε το κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 
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• Αριθµοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς Μικτά Κέρδη 

 

                          
%100

Κέρδη  Μικτά

Εξόδων  ών Λειτουργικ  Σύνολο 
ΑΕΜΚ ×=  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός παρέχει πληροφορία για το ποσοστό των διαφόρων 

διοικητικών και λειτουργικών δαπανών σε σχέση µε τα µικτά κέρδη της επιχείρησης. 

 

• Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς Μικτά Κέρδη 

 

                           
%100

Κέρδη   Μικτά

Έξοδα  ονοµικά Χρηµατοοικ
ΑΧΚΕ ×=  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός παρέχει πληροφορία για το ποσοστό των χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων (δάνεια, τόκοι κ.τ.λ.) σε σχέση µε τα µικτά κέρδη της επιχείρησης. 

 

 

v) Αριθµοδείκτες ∆ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Μέσω των συγκεκριµένων αριθµοδεικτών εκτιµάται η µακροχρόνια ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθµός προστασίας που 

απολαµβάνουν οι πιστωτές της. Σε αντίθεση µε την ανάλυση ρευστότητας, που έχει 

σκοπό την εκτίµηση της ικανότητας βραχυχρόνιας επιβίωσης µιας επιχείρησης η 

ανάλυση διάρθρωσης κεφαλαίου έχει βασικό σκοπό την εκτίµηση της ικανότητας 

µακροχρόνιας επιβίωσης µιας επιχείρησης. Ασχολείται δηλαδή µε τις διάφορες πηγές 

κεφαλαίων, τα οφέλη και τους κινδύνους που δηµιουργούν.  

Λέγοντας διάρθρωση κεφαλαίου επιχείρησης εννοούµε τα διάφορα είδη και τις 

διάφορες µορφές των κεφαλαίων που χρησιµοποιεί για τη χρηµατοδότηση της, δηλαδή 

έχουµε τα ίδια κεφάλαια, τις βραχυπρόθεσµες, τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της που κάποιες απ’ αυτές εξασφαλίζονται για τους πιστωτές της µε την 

παροχή υποθήκης, προσηµείωσης ή ενέχυρου. 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 27 

 

Χαρακτηριστικοί δείκτες διαρθρώσεων κεφαλαίων & βιωσιµότητας είναι: 

 

• Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια  

 

                    %100
    

   
×

ΚΣ

Κ
=ΑΙΚΣ

λαιαεφυνολικ

λαιαεφδια

άά

άΊ
 

 

Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων µιας 

επιχείρησης που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους φορείς της. Οπότε όσο µεγαλύτερο είναι 

το ύψος των ίδιων κεφαλαίων µια επιχείρησης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της, τόσο 

µεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της και τόσο µικρότερη πίεση 

ασκείται σ’ αυτή για την εξόφληση των υποχρεώσεων της και την πληρωµή τόκων. 

 

• Αριθµοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια  

 

                    %100
    

    
×

ΚΣ

ΚΞ
=ΑΞΚΣ

λαιαεφυνολικ

λαιαεφνα

άά

άέ
 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων  που έχει 

χρηµατοδοτηθεί από τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους πιστωτές της 

επιχείρησης. 

 

• Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια  

 

                    
λαιαεφνα

λαιαεφδια

άέ

άΊ

     

   

ΚΞ

Κ
=ΑΙΚΞ  

 

Αν ο αριθµοδείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας οι φορείς της επιχείρησης 

συµµετέχουν σ’ αυτή µε περισσότερα κεφάλαια από τους πιστωτές της. 
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• Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια  

 

                    
λαιαεφγια

λαιαεφδια

άά

άΊ

     

   

ΚΠ

Κ
=ΑΙΚΞ  

 

Με τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη αυτού προσδιορίζεται ο τρόπος 

χρηµατοδότησης των παγίων (µη κυκλοφορούν ενεργητικό) µιας επιχείρησης. Όταν τα 

ίδια κεφάλαια της είναι µεγαλύτερα των επενδύσεων της σε πάγια, τότε ένα µέρος των 

κεφαλαίων κίνησης της προέρχεται από τους µετόχους.  

 

• Αριθµοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές Υποχρεώσεις  

 

                    %100
ςΥποχρεώσει   Συνολικές

Ενεργητικό  νΚυκλοφορού
×=ΑΚΕΣΥ  

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την ρευστότητα των µακροχρόνιων υποχρεώσεων µιας 

επιχείρησης. Ένας σχετικά υψηλός αριθµοδείκτης παρέχει ένδειξη ότι, αν δεν υπάρξουν 

υπερβολικές ζηµιές από την ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις θα µπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης. 

 

• Αριθµοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

 

                    
ςΥποχρεώσει  σµεςΜακροπρόθε

)Ενεργητικό  νΚυκλοφορού  Μη  (ή Κεφάλαια Πάγια
=ΑΠΜΥ  

 

Η παρακολούθηση του αριθµοδείκτη αυτού για µια σειρά ετών δείχνει την πολιτική 

που ακολουθεί η επιχείρηση στην χρηµατοδότηση των πάγιων περιουσιακών της 

στοιχείων. Μια αύξηση του διαχρονικά δείχνει την µεταβολή του περιθωρίου ασφάλειας 

που απολαµβάνουν οι πιστωτές της επιχείρησης, καθώς και ότι τυχόν επέκταση των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων χρηµατοδοτήθηκε από κεφάλαια των φορέων της 

επιχείρησης. 
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• Αριθµοδείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

                            Κεφάλαια  Ίδια

ς Υποχρεώσει   ςυνολικ έΣ
=ΑΣΥΙΚ

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός µας δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους 

δανειστές της. Όσο µικρότερος είναι τόσο µεγαλύτερη ασφάλεια απολαµβάνουν οι 

δανειστές της επιχείρησης, 

 

 vi) Αριθµοδείκτες  Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Οι αναλυτές πριν προχωρήσουν στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης οφείλουν να γνωρίζουν το είδος της επιχείρησης. Την δυνατότητα αυτή τους 

την παρέχουν οι αριθµοδείκτες δοµής ενεργητικού.  

 

Χαρακτηριστικοί δείκτες παγιοποίησης περιουσίας είναι: 

 

• Αριθµοδείκτης βαθµού Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

                            όό

όύ

    

      

νεργητικυνολικ

νεργητικνυκλοφοροη

ΕΣ

ΕΚΜ
=ΑΒΠΠ

 

 

Ο βαθµός παγιοποίησης της περιουσίας µιας επιχείρησης εκφράζει το ποσοστό του µη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού σε σχέση µε  το συνολικό ενεργητικό. Αν ο δείκτης αυτός 

είναι µεγαλύτερος του 0.5 η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εντάσεως παγίου περιουσίας 

π.χ. βιοµηχανική επιχείρηση, µεταφορικές επιχειρήσεις, εξορύξεις µεταλλευµάτων κ.τ.λ.  

Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 0.5  η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εντάσεως 

κυκλοφοριακής περιουσίας π.χ. εµπορική επιχείρηση. 

 

• Αριθµοδείκτης σχέσης µη κυκλοφορούντος προς κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 

                            όύ

όύ
MKK

    

      

νεργητικνυκλοφορο

νεργητικνυκλοφοροη

ΕΚ

ΕΚΜ
=Α
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Αν ο δείκτης αυτός είναι µεγαλύτερος του 1 η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως 

εντάσεως παγίου περιουσίας.  Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1  η επιχείρηση 

χαρακτηρίζεται ως εντάσεως κυκλοφοριακής περιουσίας. 

        

vii) Αριθµοδείκτες Επενδύσεων ή Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές όταν πρόκειται  να 

αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να  πουλήσουν ή να διατηρήσουν την 

επένδυσή τους σε µετοχικούς τίτλους µιας επιχείρησης. 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθµό των µετοχών µιας επιχείρησης µε την 

χρηµατιστηριακή τους τιµή,  τα κέρδη, τα µερίσµατα και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης. 

 

Χαρακτηριστικοί αριθµοδείκτες επενδύσεων είναι: 

 

• Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής 

 

Η τιµή των µετοχών µιας επιχείρησης στη Χρηµατιστηριακή Αγορά προσδιορίζεται 

από τις δυνάµεις της αγοράς και αντανακλά την κερδοφόρα δυναµικότητά της, όπως αυτή 

εκτιµάται από τους παρόντες και υποψηφίους µετόχους. Η χρηµατιστηριακή τιµή είναι 

συνήθως διαφορετική από την ονοµαστική αξία της µετοχής, η οποία καθορίζεται από τη 

διοίκηση της επιχείρησης για λογιστικούς λόγους συνήθως κατά την ίδρυση της 

επιχείρησης και µπορεί να µεταβάλλεται κατά την διάρκεια ζωής της επιχείρησης. 

Προκειµένου ένας επενδυτής ν’ αποφασίσει να επενδύσει σε µετοχές µιας επιχείρησης θα 

πρέπει να γνωρίζει και να παρακολουθεί την πορεία των τιµών της, για µια σειρά ετών 

στο παρελθόν, καθώς και την πορεία των διακυµάνσεων τους. 

 

• Κέρδη κατά µετοχή 

 

                       Μετοχών  Αριθµός

 Φόρων     Κέρδη  Καθαρά
ΚΚΜ

άµετ
=
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Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε κάθε 

µετοχή της επιχείρησης και επηρεάζεται, τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών της 

επιχείρησης όσο και από τον αριθµό των µετοχών της.  

Ο δείκτης των κατά µετοχή κερδών µιας επιχείρησης παρέχει ένδειξη του ποσοστού 

των κερδών που µοιράζεται στους µετόχους δεδοµένης της παρακράτησης µέρους (ή και 

όλων) των κερδών µε την µορφή διαφόρων αποθεµατικών. 

 

• Μέρισµα κατά µετοχή 

 

                              Μετοχών  Αριθµός

 Μερισµάτων  Σύνολο
MΚΚ =  

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το πραγµατικό ποσό (µέρισµα) κατά µετοχή που µοιράζεται 

στους µετόχους µιας επιχείρησης.  

 

• Τρέχουσα µερισµατική απόδοση 

 

                          
%100

µετοχής     τριακήΧρηµατιστη

 µετοχή      Μέρισµα
TMA ×=

ή

ά

ιµ

κατ
 

 

Η τρέχουσα µερισµατική απόδοση δείχνει την απόδοση που απολαµβάνουν οι 

επενδυτές από τα µερίσµατα των µετοχών που έχουν επενδύσει τα κεφάλαια τους. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η µερισµατική απόδοση µιας µετοχής τόσο πιο ελκυστική είναι η 

µετοχή για τους επενδυτές. 

 

• Λόγος τιµής προς κέρδη κατά µετοχή (Ρ/Ε) 

 

                          µετοχή      Κέρδη

 µετοχής     ριακήΧρηµατιστη
ΛΤΠΚ

ά

ή

κατ

τιµ
=  

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές διαπραγµατεύεται µια µετοχή τα κέρδη του 

προηγουµένου έτους στο χρηµατιστήριο ή πόσα ευρώ είναι διατεθειµένος να καταβάλει ο 
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επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους της επιχείρησης. Ο αριθµοδείκτης Ρ/Ε είναι πάντα 

θετικός και δεν υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζηµίες. 

 

2.6  Συγκριτική ή οριζόντια ανάλυση  λογιστικών καταστάσεων 

 

Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και αξιολογούνται 

οι µεταβολές των διαφόρων οµάδων - στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και των 

µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης, δύο ή περισσοτέρων ετών. 

Σ’ αυτήν, αντιπαρατίθενται τα κονδύλια διαδοχικών ισολογισµών ή αποτελεσµάτων 

χρήσης, δύο ή περισσοτέρων χρήσεων και παρακολουθείται και µελετάται η διαχρονική 

εξέλιξή τους, διότι έτσι οι πληροφορίες που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο 

αποκαλυπτικές για τον αναλυτή (Νιάρχος 2002). 

Η ονοµασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και µελετώνται οι οριζόντιες 

µεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι 

διαδοχικές δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

(comperative statements). Έτσι, ετήσια, εξαµηνιαία, τριµηνιαία ή και µηνιαία στοιχεία, 

µπορούν εύκολα να συγκριθούν µε τα αντίστοιχα προηγουµένων χρήσεων και να 

οδηγήσουν σε συµπεράσµατα, σχετικά µε την τάση και το ρυθµό τους διαχρονικά. 

Για να είναι όµως δυνατή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων διαχρονικά, πρέπει οι 

συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

• Η ταξινόµηση των στοιχείων να είναι οµοιόµορφη σε όλες τις περιόδους, στις 

οποίες αναφέρονται. 

• Τα στοιχεία να είναι ενταγµένα στις ίδιες επί µέρους οµάδες στοιχείων. 

• Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να σηµειώνεται, ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη από τον αναλυτή. 

• Να σηµειώνονται τυχόν µεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων. 

Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις µπορεί να 

δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. 
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2.6.1 Συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις 

 

Μέσα από την κατάρτιση των συγκριτικών καταστάσεων µπορεί ο οικονοµικός 

αναλυτής να αξιολογήσει τις µεταβολές των διάφορων λογιστικών στοιχείων καθώς 

επίσης και τις µεταβολές της χρηµατοοικονοµικής θέσης µίας οικονοµικής µονάδας. Μία 

εκτενέστερη ανάλυση των συγκριτικών καταστάσεων ενδέχεται να οδηγήσει στον 

εντοπισµό των αιτιών που κρύβονται πίσω από τις παραπάνω µεταβολές. 

Ωστόσο στην περίπτωση που ο οικονοµικός αναλυτής επιθυµεί να συγκρίνει τα 

στοιχεία και τις αντίστοιχες µεταβολές τους για µία σειρά ετών είναι καλύτερο ο 

υπολογισµός να γίνεται µε τους αριθµοδείκτες τάσεως που αναλύονται στην επόµενη 

παράγραφο. 

Να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι οι συγκριτικές καταστάσεις δεν έχουν καµία αξία 

όταν τα στοιχεία που απεικονίζουν δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους και δεν τηρούνται 

οι γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 

Επιπλέον ο οικονοµικός αναλυτής δεν θα πρέπει να ξεχνά και το γεγονός ότι τα 

µεγέθη που παρουσιάζονται στις συγκριτικές καταστάσεις εµφανίζουν αξίες σε νόµισµα 

διαφορετικής αγοραστικής δύναµης, εξαιτίας του υπάρχοντος πληθωρισµού. 

 

2.6.2 Υπολογισµός αριθµοδεικτών τάσης 

 

Η εφαρµογή της οριζόντιας ανάλυσης σε συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις που 

καλύπτουν µια µεγάλη χρονική περίοδο για την παρακολούθηση των διαχρονικών 

µεταβολών των οικονοµικών στοιχείων, καθίσταται πιο κοπιαστική. Αυτό συµβαίνει 

γιατί ο υπολογισµός της ποσοστιαίας µεταβολής ενός οικονοµικού στοιχείου, από έτος σε 

έτος, απαιτεί, κάθε φορά αλλαγή της βάσης υπολογισµού, µε συνέπεια η σύγκριση των 

ετήσιων ποσοστιαίων µεταβολών του να γίνεται πραγµατικά πιο δύσκολη. Τα πράγµατα 

γίνονται ακόµα πιο δύσκολα στην περίπτωση της σύγκρισης των ετήσιων ποσοστιαίων 

µεταβολών δύο ή περισσότερων οικονοµικών στοιχείων. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρµόζεται ένα άλλο µέσο ανάλυσης: οι αριθµοδείκτες 

τάσης. 

Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών τάσης, από τεχνική άποψη, δεν παρουσιάζει καµία 

δυσκολία: επιλέγεται ένα έτος (ή κάποιο άλλο χρονικό σηµείο) ως βάση των 

υπολογισµών, για αυτό λέγεται και έτος βάσης. Στη συνέχεια, τα ποσά των επιλεγµένων 
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στοιχείων των επόµενων ετών υπολογίζονται ως ποσοστά πάνω στο ποσό του έτους 

βάσης (το έτος βάσης είναι ίσο µε 100% ή απλά µε το 100). 

Για τον υπολογισµό της σειράς των αριθµοδεικτών τάσης ενός οικονοµικού στοιχείου, 

για καθένα από τα επόµενα έτη της υπό εξέταση χρονικής περιόδου, χρησιµοποιείται ο 

τύπος: 

 

βάσης  έτους  µεγέθους  Αξία

100    )  έτους  µεγέθους  ξία
)(     

×(Α
=Α

ν
ντουςσηςτκτηςριθµοδε έάί  

 

Είναι σκόπιµο να σηµειώσουµε ότι επειδή το έτος βάσης αποτελεί την αφετηρία για 

όλους τους υπολογισµούς και όλες τις µετέπειτα συγκρίσεις, θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο τυπικό ή κανονικό, από την άποψη των συνθηκών λειτουργίας και των 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης ή αλλιώς να αντιπροσωπεύει την καλούµενη «τυπική» ή 

«οµαλή» δραστηριότητα της επιχείρησης. Γενικά, κατά την ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων µε αριθµοδείκτες τάσης, ως έτος βάσης λαµβάνεται το πρώτο έτος της 

χρονικής περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και αν το έτος αυτό δεν εκπληρώνει 

τις πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους βάσης, οπότε θα πρέπει να επιλεγεί από τον 

αναλυτή ένα άλλο, πιο αντιπροσωπευτικό έτος. 

 

2.6.3 ∆ιαχρονική ανάλυση κοινών µεγεθών 

 

Για την ανάλυση των χρονολογικών σειρών χρησιµοποιείται η µέθοδος των κοινών 

µεγεθών, στην οποία συγκρίνονται τα διάφορα κοινά µεγέθη µίας οικονοµικής µονάδας 

σε διαχρονική βάση. Μέσα από αυτού του είδους τις συγκρίσεις φαίνονται οι µεταβολές 

των ποσοστών συµµετοχής των επιµέρους οικονοµικών στοιχείων στους διάφορους 

τοµείς της οικονοµικής µονάδας, όπως είναι για παράδειγµα οι τοµείς περιουσίας, οι 

τοµείς κόστους κ.α. 

Θα πρέπει ωστόσο ο οικονοµικός αναλυτής να ερµηνεύει τις συγκεκριµένες µεταβολές 

µε µεγάλη προσοχή και αυτό γιατί ένα ποσοστό µπορεί να µεταβληθεί είτε από µεταβολή 

του απόλυτου µεγέθους του συγκεκριµένου στοιχείου είτε από µεταβολή του συνόλου 

του τοµέα στον οποίο ανήκει. 

Χρήσιµο είναι να εξετάζονται πέρα από τα απόλυτα µεγέθη που αντιστοιχούν σε κάθε 

ποσοστό και η βάση πάνω στην οποία υπολογίστηκαν. 
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2.6.4 ∆ιαχρονική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών 

 

Η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών, οµοειδών οικονοµικών 

µονάδων µια ορισµένη χρονική στιγµή αποτελεί ανάλυση  στατικής µορφής, αφού 

παρουσιάζει µία στιγµιαία εικόνα της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οικονοµικής 

µονάδας. Βασικός αντικειµενικός σκοπός αυτού του είδους της  ανάλυσης είναι η 

δηµιουργία της απαραίτητης πληροφόρησης, προκειµένου η οικονοµική µονάδα να 

µπορέσει να λάβει τις σωστές αποφάσεις. 

Από την άλλη πλευρά η διαχρονική εξέταση των αριθµοδεικτών έχει να κάνει µε τη 

συµπεριφορά τους για µία σειρά ετών και αποσκοπεί στο να είναι δυνατή η πρόβλεψη της 

οικονοµικής κατάστασης της οικονοµικής µονάδας στο µέλλον. Επιπλέον βοηθάει στο να 

διαπιστώνεται αν µία ευνοϊκή κατάσταση µετατρέπεται σε µη ευνοϊκή και το αντίστροφο. 

Για τη µελέτη της συµπεριφοράς µίας χρονολογικής σειράς, τόσο στο παρελθόν όσο 

και στο µέλλον, υπάρχουν διάφορες στατιστικές µέθοδοι. Στην περίπτωση που γίνεται 

σύγκριση ενός αριθµοδείκτη µε τον αντίστοιχο άλλων οµοειδών επιχειρήσεων και για µια 

σειρά ετών, τότε έχουµε τη διαχρονική ανάλυση, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιµη, διότι 

βοηθά στο να αντιµετωπισθούν τα µειονεκτήµατα της απλής διαστρωµατικής ανάλυσης. 

 

2.7  Πίνακες κίνησης κεφαλαίων 

 

Ο ισολογισµός µιας επιχείρησης παρέχει µια στατική εικόνα της χρηµατοδοτικής της 

διάρθρωσης. Όµως, τα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 

µεταβάλλονται ανάλογα µε την πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Μια παραστατική 

εικόνα των µεταβολών που συντελέσθηκαν σε όλα τα στοιχεία του ισολογισµού  µέσα σε 

µια δεδοµένη χρονική περίοδο παρέχεται µε την σύγκριση των ισολογισµών έναρξης και 

λήξης της περιόδου αυτής µε την µέθοδο των διαδοχικών ισολογισµών. Η παραπάνω 

σύγκριση επιτρέπει τον καταρτισµό των πινάκων κίνησης κεφαλαίων οι οποίοι περιέχουν  

τις διαφορές των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε δεδοµένη χρονική 

περίοδο, από τον οποίο προκύπτουν (Αρτίκης 2003): 

1. Τα κεφάλαια που απαιτήθηκαν µέσα σε δεδοµένη χρονική περίοδο, είτε για 

αύξηση  των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. αγορές ακινήτων και εξοπλισµού, 

επενδύσεων σε άλλες εταιρείες, αγορά αποθεµάτων κ.τ.λ.) είτε για µείωση των 
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στοιχείων του παθητικού (π.χ. αποπληρωµή δανείων και φορολογικών υποχρεώσεων) 

και 

2. Οι αντίστοιχες πηγές χρηµατοδότησης κεφαλαίων, που αποτελούνται είτε από 

αύξηση των στοιχείων του παθητικού (π.χ. αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, σύναψη 

νέων δανείων κ.τ.λ.) είτε από µείωση των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. πώληση 

ακινήτων και εγκαταστάσεων, µείωση αποθεµάτων και διαθεσίµων κ.τ.λ.) 

Έτσι, ο πίνακας κίνησης κεφαλαίων βασίζεται στην παρακάτω ισότητα: 

 

          Αυξήσεις στοιχείων ενεργητικού                     Αυξήσεις στοιχείων παθητικού   

                        +                                =                        + 

          Μειώσεις στοιχείων παθητικού                      Μειώσεις στοιχείων ενεργητικού  

 

Ο πίνακας κίνησης κεφαλαίων έχει ιδιαίτερη σηµασία  όταν καλύπτει την περίοδο 

ανάπτυξης µιας επιχείρησης, γιατί απεικονίζει τη ανάπτυξη που συντελέσθηκε και τον 

τρόπο χρηµατοδότησής της. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να εκφράζονται και ως 

ποσοστό του σχετικού συνόλου του πίνακα για να υπάρχει ένα µέτρο της βαρύτητας του 

κάθε στοιχείου του πίνακα.  

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

• Αρτίκης Π. Γεώργιος, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση: Ανάλυση και 

Προγραµµατισµός, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 2003. 

• Νιάρχος Α. Νικήτας, Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 

Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, Αθήνα 2002. 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 37 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

3.1   Εισαγωγή 

 

 Ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα και ως επί το πλείστον, η οργάνωση και η παροχή 

υπηρεσιών υγείας, παραδοσιακά χαρακτηριζόταν από τις προσπάθειες του δηµόσιου 

τοµέα. Τα κρατικά νοσοκοµεία αποτέλεσαν στο παρελθόν το βασικό κορµό των 

παρεχόµενων νοσηλευτικών υπηρεσιών και καθιερώθηκαν κατ΄ αυτό το τρόπο στη 

συνείδηση του Έλληνα ασθενή. 

 Ωστόσο, παρά τις προόδους που σηµείωσε και συνεχίζει να σηµειώνει ο τοµέας της 

δηµόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας στην τεχνολογική υποδοµή, στο επιστηµονικό 

επίπεδο του προσωπικού του και στην αναβάθµιση των υπηρεσιών του, δεν είναι ακόµα 

σε θέση να καλύψει πλήρως ή έστω στο µεγαλύτερο βαθµό, την αυξανόµενη ζήτηση για 

περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

 Η ανεπάρκεια του συστήµατος της δηµόσιας υγείας αναφορικά µε την έλλειψη 

σύγχρονου ιατρικού και διαγνωστικού εξοπλισµού και άρτια καταρτισµένου ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, σε συνδυασµό µε βασικές ελλείψεις σε κτιριακές υποδοµές, 

συνετέλεσε στην εκτεταµένη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στους δύο τοµείς 

παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, ήτοι την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια.  

 Μάλιστα σύµφωνα µε έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ικανοποίησης 

των Ελλήνων πολιτών από το σύστηµα υγείας, το 2009, αγγίζει το 18%, ενώ ο µέσος 

όρος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 56%. 

 Στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες εκείνες που δεν 

απαιτούν την παραµονή του ασθενή σε νοσοκοµείο, η ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει 

καθηµερινά αισθητή την παρουσία της µέσω µικροβιολογικών εργαστηρίων, 

διαγνωστικών κέντρων, εξωτερικών ιατρείων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων που συνεχώς 

πληθαίνουν έτσι ώστε να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση. 

 Στη δευτεροβάθµια περίθαλψη η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς που 

νοσηλεύονται σε κλινικές ή νοσοκοµεία, η ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύχθηκε µέσω της 

δηµιουργίας ολοκληρωµένων ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν ως ανεξάρτητες 
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οικονοµικές µονάδες και στόχο έχουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τον 

ασθενή. 

 Εκτός από το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα που 

χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σηµαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις 

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, οι δηµογραφικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες 

παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα παροχής υγείας. 

Συγκεκριµένα, ο πληθυσµός άνω των 65 ετών είναι περίπου το 18,6% του συνόλου το 

2009, ενώ σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. το 2030 θα αντιστοιχεί σε 24% και το 2050 θα 

αντιστοιχεί σε 32,1% του συνολικού πληθυσµού. Το προσδόκιµο όριο ηλικίας στην 

Ελλάδα είναι 79,5 έτη και είναι από τα υψηλότερα στη γηραιά ήπειρο. Επίσης, η Ελλάδα 

έχει το υψηλότερο ποσοστό καθηµερινών καπνιστών στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. ήτοι 

38,6% επί του συνολικού πληθυσµού σε σχέση µε τον µέσο όρο του Ο.Ο.Σ.Α. (23,4%). 

Τέλος, περίπου το 22% των Ελλήνων είναι παχύσαρκοι µε τις Η.Π.Α. να είναι στο 32,2% 

(Μυλωνάς 2009, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications). 

 

3.2   Η ελληνική οικονοµία  και οι δαπάνες υγείας 

 

 Η ελληνική οικονοµία την τελευταία τριακονταετία γνώρισε υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης µε µεγάλη αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος αλλά και της 

κατανάλωσης. Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια συνέβαλαν στην αύξηση του χρήµατος που 

κυκλοφόρησε στην ελληνική οικονοµία και στην ενίσχυση του εισοδήµατος και της 

ανάπτυξης. Όµως η διαχείριση των κονδυλίων δεν έγινε µε τον πλέον αποτελεσµατικό 

τρόπο µε συνέπεια την αύξηση των χρεών και των ελλειµµάτων, την άνοδο του 

πληθωρισµού, την µείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µε τελικό αποτέλεσµα 

την ύφεση που παρουσίασε η ελληνική οικονοµία από το 2008 µέχρι σήµερα.           

 Ο ρυθµός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από τις αρχές της 

δεκαετίας του 2000 δίδεται στο διάγραµµα 1. Ο ρυθµός ανάπτυξης, συνεχίζοντας την 

ανοδική του πορεία που άρχισε από τα µέσα της δεκαετίας του 90, παρουσίασε µια 

µέγιστη τιµή λίγο πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 ενώ στη συνέχεια 

µετά από µια µικρή περίοδο σταθερότητας (2005-2007) ακολούθησε µια απότοµη 

φθίνουσα πορεία, αποτέλεσµα της µεγάλης ύφεσης που έπληξε όχι µόνο τη χώρα αλλά 

και την παγκόσµια οικονοµία  (Έκθεση του ∆ιοικητή για τα έτη 2004-2009). 

 Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο το δηµόσιο χρέος διατηρήθηκε σταθερά πάνω από το 

100% του ΑΕΠ, µε εξαίρεση την διετία 2006-2007, σηµειώνοντας µάλιστα  µια 
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αλµατώδη άνοδο στο τέλος της δεκαετίας, επιδεινώνοντας ακόµα περισσότερο την 

κατάσταση της οικονοµίας (διάγραµµα 2). Παρόλα αυτά στην διάρκεια της δεκαετίας το  

κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως ποσοστό του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, 

παρουσίασε µια αξιοσηµείωτη αύξηση παραµένοντας πάντως σε αρκετά χαµηλά επίπεδα 

συγκρινόµενο µε τις προηγµένες χώρες της Ευρώπης  (διάγραµµα 3). Βέβαια στο τέλος 

της δεκαετίας οι ρυθµοί αύξησης του δείκτη ήταν µικρότεροι µε αποκορύφωµα την 

αρνητική του τιµή στο τέλος της δεκαετίας  (Έκθεση του ∆ιοικητή για τα έτη 2004-

2009). 

 Στον πίνακα 1 (παράρτηµα) παρουσιάζονται οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα τόσο σε 

ποσοστά όσο και σε απόλυτες τιµές.  Η συνολική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, από 8,68% το 2004 έφτασε το 10,6% το 2009, παρουσιάζοντας µια σηµαντική 

αύξηση, παρά την αρνητική πορεία της οικονοµίας όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω 

(διάγραµµα 4). Σε σύγκριση µε άλλες προηγµένες χώρες της Ευρώπης αλλά και τις 

Η.Π.Α. και την Ιαπωνία οι συνολικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ 

βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ξεπερνώντας αρκετές χώρες και 

ευρισκόµενες πάνω από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (διάγραµµα 5),           

(ΟΕCD-http://stats.oecd.org/WBOS/).  

 Τα ποσοστά της ιδιωτικής  και της κρατικής δαπάνης ως προς την συνολική δαπάνη 

για την υγεία δίδονται στο διάγραµµα 6.  Τα ποσοστά της ιδιωτικής δαπάνης βρίσκονται 

κοντά ή λίγο πιο κάτω του 40%. Τα ποσοστά αυτά  είναι ιδιαίτερα υψηλά όπως φαίνεται 

και από την σύγκρισή τους µε άλλες προηγµένες χώρες (διάγραµµα 7), όπου  

διαπιστώνεται ότι µόνο στις Η.Π.Α., την Κύπρο και την Ελβετία η ιδιωτική δαπάνη ως 

ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την υγεία είναι υψηλότερη από αυτή της Ελλάδας. 

Να σηµειωθεί ότι η εικόνα είναι η ίδια για όλη την εξαετία 2004-2009 µε την εικόνα του 

διαγράµµατος όπου παρουσιάζονται µόνο τα έτη 2004 και 2009,                        

(Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρατήρησης Συστηµάτων και Πολιτικής για την Υγεία -  

http://www.euro.who.int/observatory).  

 Μια περαιτέρω ανάλυση της ιδιωτικής δαπάνης δίδεται στο διάγραµµα 8. Στο 

διάγραµµα  αυτό παρουσιάζεται η συµµετοχή των δαπανών των ιδιωτικών ασφαλιστικών 

εταιρειών και των ιδιωτών στην συνολική ιδιωτική δαπάνη. Οι απευθείας δαπάνες των 

ιδιωτών (out of pocket expenditure) αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό της συνολικής 

ιδιωτικής δαπάνης για όλη την εξαετία 2004-2009, αντανακλώντας την δυσπιστία των 

Ελλήνων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται και σε αρκετές 

άλλες χώρες, κυρίως αναπτυσσόµενες, ενώ στις µεγάλες αναπτυγµένες χώρες (Η.Π.Α., 
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Γαλλία, Γερµανία κ.α.) το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών στη συνολική ιδιωτική 

δαπάνη είναι πολύ µικρότερη λόγω των ισχυρών ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών 

(διάγραµµα 9), (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρατήρησης Συστηµάτων και Πολιτικής για την 

Υγεία -  http://www.euro.who.int/observatory).  

 Στο διάγραµµα 10 παρουσιάζεται η συµµετοχή των ασφαλιστικών ταµείων στις 

συνολικές κρατικές δαπάνες για την υγεία. Το ποσοστό των ταµείων κυµαίνεται από 

46,9% έως 51,8%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις απευθείας χρηµατοδοτήσεις 

του κράτους προς τις υπηρεσίες υγείας, κυρίως του ΕΣΥ, (Ευρωπαϊκό                       

Κέντρο Παρατήρησης Συστηµάτων και Πολιτικής για την Υγεία-  

http://www.euro.who.int/observatory).  

 Τέλος στο διάγραµµα 11 δίδεται το ποσοστό των κρατικών δαπανών για την υγεία ως 

προς το σύνολο των κρατικών δαπανών. Το ποσοστό αυτό αν και αυξήθηκε την εξαετία 

2004-2009, παραµένει κάτω του µέσου όρου των προηγµένων χωρών της Ευρώπης 

συµπεριλαµβανοµένων  των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας (διάγραµµα 12), (Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Παρατήρησης Συστηµάτων και Πολιτικής για την Υγεία-  

http://www.euro.who.int/observatory).  

 

3.3   Χαρακτηριστικά του κλάδου υγείας  

 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του κλάδου της υγείας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Έµµεση σχέση µεταξύ παροχέων ιατρικών υπηρεσιών και ασθενών 

Καθορίζεται κυρίως από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ιατρούς που 

παραπέµπουν τους ασθενείς για θεραπεία. Επίσης, παρατηρείται συσπείρωση των 

ασφαλιστικών εταιρειών που επιζητούν εκπτώσεις καθώς και πίεση από τους ιατρούς για 

υψηλότερες αµοιβές. Αυτά καταδεικνύουν ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των ιατρών 

και των ασφαλιστικών εταιρειών είναι υψηλή. 

Ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο των τελευταίων ετών 

Η εφαρµογή αυστηρών κριτηρίων ποιότητας ως βασική προϋπόθεση για την ίδρυση 

νέων κλινικών και τα αυστηρότερα κριτήρια στη λειτουργία των νοσηλευτικών και 

διαγνωστικών µονάδων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών έχουν ως 

επακόλουθο ότι, πιθανοί νέοι παίκτες στο χώρο της υγείας να έχουν να αντιµετωπίσουν 

υψηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος. Οι προαναφερθείσες νοµοθετικές ρυθµίσεις 

ευνοούν τις κυρίαρχες µονάδες στο χώρο της υγείας. Με τον τρόπο αυτό, αυτοί µε τα 

µεγαλύτερα µεγέθη (ενεργητικό/έσοδα/γεωγραφική εξάπλωση) ωφελούνται περισσότερο, 
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ενώ οι µικρότεροι παίκτες αποτρέπονται. Έτσι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η απειλή 

από την είσοδο νέων ανταγωνιστών είναι χαµηλή. 

∆ιευρυµένος δηµόσιος τοµέας µέσω του οποίου το κράτος εφαρµόζει κοινωνική 

πολιτική 

Ορισµένα από τα νοσοκοµεία παρουσιάζουν ελλείµµατα, έχουν απαρχαιωµένο ιατρικό 

εξοπλισµό και αναποτελεσµατικό µάνατζµεντ, αν και είναι στελεχωµένα µε έµπειρους 

ιατρούς. 

Οικονοµικοί λόγοι πολλές φορές οδηγούν τους καταναλωτές να στραφούν στο δηµόσιο 

τοµέα 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µε την γενική ύφεση που έχει πλήξει την ελληνική 

οικονοµία ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. 

Προσπάθεια αναβάθµισης του δηµόσιου τοµέα 

Η προσπάθεια αυτή γίνεται κυρίως µέσω: 

1. Εξοπλισµού των  νοσοκοµείων µε νέα µηχανήµατα (µείωση - κατάργηση των 

παραποµπών σε ιδιωτικά εργαστήρια για την πραγµατοποίηση µαγνητικών, 

αξονικών εξετάσεων κ.λπ.). 

2. Λειτουργίας νέων Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων (όπως το Θριάσιο και το 

Αττικό). 

3. ∆ηµιουργίας  µονόκλινων και lux δωµατίων σε κύρια δηµόσια νοσοκοµεία.  

4. Αλλαγών των ασφαλιστικών ταµείων στον τρόπο συνεργασίας µε τις ιδιωτικές 

κλινικές. 

Ο διευρυµένος δηµόσιος τοµέας, η προσπάθεια αναβάθµισής του και οι οικονοµικοί 

λόγοι που αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν µέτρια προς υψηλή την απειλή του 

δηµόσιου προς τον ιδιωτικό τοµέα. 

Επιβράδυνση της ελληνικής οικονοµίας 

Ο ρυθµός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ µειώθηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα µετά το 

2007 φτάνοντας και σε αρνητικές τιµές στο τέλος της δεκαετίας. Αυτό καταµαρτυρεί ότι 

η απειλή από µακροοικονοµικούς παράγοντες είναι µέτρια. 

Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση 

Στο τέλος της δεκαετίας οι πέντε υπό εξέταση επιχειρήσεις είχαν συνολικό µερίδιο 

αγοράς που άγγιζε το 50% του συνόλου των 3.000 περίπου διαγνωστικών και 

νοσοκοµειακών ιδιωτικών µονάδων της επικράτειας. Μέτρια, συνεπώς, είναι και η 

απειλή από µικροοικονοµικούς παράγοντες. 
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Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνάγονται τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

♦ Υψηλή ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη ιατρών και ασφαλιστικών εταιρειών 

♦ Χαµηλή Απειλή από την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

♦ Μέτρια – Υψηλή Απειλή από το ∆ηµόσιο Τοµέα 

♦ Μέτρια Απειλή από Μακροοικονοµικούς Παράγοντες 

♦ Μέτρια Απειλή από Μικροοικονοµικούς Παράγοντες 

 

3.4 Ιδιαιτερότητες του κλάδου της υγείας  

 

Η παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας αποτελεί κοινωνική ευθύνη όλων των 

εµπλεκοµένων στον κλάδο. Λόγω της µοναδικότητάς της ως υπηρεσία, υπάρχουν 

ορισµένα χαρακτηριστικά που αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά και είναι τα ακόλουθα: 

♦ Η έντονη προσωπική φύση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία είναι αυστηρά προσωπική και 

εξειδικευµένη. Ουσιαστικά σε κάθε ασθενή παρέχεται και διαφορετική υπηρεσία 

υγείας, ακριβώς λόγω της µοναδικότητας του ατόµου και των δυνατοτήτων θεραπείας 

του. 

♦ Η αδυναµία µέτρησης της απόδοσης της υπηρεσίας µε δείκτες ανθεκτικότητας, 

αξιοπιστίας και καταλληλότητας. Ο ασθενής παρουσιάζει αδυναµία στην εκτίµηση 

της ποιότητας της υγειονοµικής υπηρεσίας που έλαβε λόγω έλλειψης γνώσεων. 

♦ Η ψυχολογική φόρτιση του ασθενή, ο οποίος αδυνατεί να γνωρίζει την σοβαρότητα ή 

µη της υγείας του, καθιστά αυτόν αδύναµο να εκτιµήσει την  κατάστασή του. 

♦ Η επιθυµία των ασθενών να εισέλθουν σε οργανισµούς πιο ανθρώπινους, όπου θα 

συναντούν την ψυχολογική υποστήριξη, την κατανόηση, την ευγένεια και την 

φροντίδα που χρειάζονται. 

♦ Η πολυπλοκότητα της οργάνωσης των νοσοκοµειακών µονάδων. Στις µονάδες υγείας 

παρατηρούµε δύο διαφορετικές γραµµές εξουσίας (διοικητική και ιατρική), σε 

αντίθεση µε την µοναδική πυραµίδα εξουσίας που συναντούµε στις άλλες 

επιχειρήσεις. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οριοθετούν την ιδιαιτερότητα του κλάδου και 

αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στον προσδιορισµό της ποιότητάς του. 
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3.5 Οργάνωση των υπηρεσιών υγείας 

 

 Ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα χωρίζεται στους ακόλουθους τοµείς 

παροχής υπηρεσιών περίθαλψης (Βλάσσης 2006): 

 Πρωτοβάθµια περίθαλψη, η οποία καλύπτει υπηρεσίες που αφορούν την πρόληψη και 

διάγνωση της νόσου, χωρίς να απαιτείται η παραµονή του ασθενούς σε νοσοκοµείο. Το 

συγκεκριµένο επίπεδο περίθαλψης καλύπτεται τόσο από το δηµόσιο (κέντρα υγείας, 

εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων και ασφαλιστικών ταµείων), όσο και από τον ιδιωτικό 

τοµέα από τους εξής φορείς: 

• Ιατροί, οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελµα στα ιδιωτικά ιατρεία τους. 

• Μικροβιολογικά εργαστήρια. 

• ∆ιαγνωστικά κέντρα. 

• Εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών θεραπευτηρίων. 

Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στις µη αστικές περιοχές παρέχεται κυρίως 

από τα περίπου  190 Κέντρα Υγείας και περίπου 1.350 Περιφερειακά Ιατρεία που 

ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). Στις λοιπές περιοχές, η ΠΦΥ παρέχεται 

κυρίως από τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταµείων, από ιδιώτες 

ιατρούς, από εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τοµέα και εξωτερικά 

ιατρεία των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. 

 ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη, η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς που 

νοσηλεύονται σε κλινικές ή νοσοκοµεία, παρέχονται δε µε τις εξής µορφές 

θεραπευτηρίων: 

• δηµόσια νοσοκοµεία, που καλύπτουν περίπου το 70% των συνολικών 

νοσοκοµειακών κλινών και χρηµατοδοτούνται από το κράτος. 

• ολιγάριθµα ανεξάρτητα θεραπευτήρια που επιχορηγούνται από το κράτος. 

• ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν ως ανεξάρτητες οικονοµικές µονάδες και 

καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξεως του 30% περίπου. 

 Τριτοβάθµια περίθαλψη, η οποία καλύπτει υπηρεσίες περίθαλψης που αφορούν την 

αντιµετώπιση σύνθετων ή εξειδικευµένων προβληµάτων υγείας και παρέχεται κυρίως 

από τα περιφερειακά γενικά και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία που διαθέτουν πληρότητα 

σε εξοπλισµό για την κάλυψη εξειδικευµένων περιπτώσεων. 

Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική Φροντίδα που καλύπτεται πανελλαδικά από το 

Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το δίκτυο του φορέα αυτού καλύπτει το 
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σύνολο των γεωγραφικών διαµερισµάτων της χώρας παρουσιάζοντας σηµαντική 

βελτίωση του επιπέδου εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Ψυχιατρική φροντίδα που παρέχεται από επιχειρηµατικές µονάδες που ανήκουν τόσο 

στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτού του είδους 

υποστηρίζονται από τα ψυχιατρικά τµήµατα των Γενικών Νοσοκοµείων, καθώς και από 

ένα δίκτυο εξωνοσοκοµειακών και κοινοτικών δοµών του δηµόσιου τοµέα που 

λειτουργεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται την 

τελευταία δεκαετία από συνολική µείωση του αριθµού των κλινών τόσο σε δηµόσιο όσο 

και σε ιδιωτικό επίπεδο. Παράλληλα όµως, παρατηρείται αύξηση του αριθµού των 

ψυχιάτρων και ψυχολόγων κατά την ίδια περίοδο. 

 

3.6 Συνθήκες  Ανταγωνισµού 

 

Με δεδοµένες τις επιφυλάξεις του πολίτη απέναντι στις παρεχόµενες από τα δηµόσια 

νοσοκοµεία υπηρεσίες, θεωρείται φυσική συνέπεια η κορύφωση του ανταγωνισµού 

µεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας. Έτσι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών υγείας, διαφοροποιούνται µεταξύ τους βάσει κάποιων ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών. Τα κυριότερα σηµεία του 

ανταγωνισµού αυτού είναι:   

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός 

Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα κονδύλια που επενδύουν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

σχεδόν όλα τα µεγάλα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά θεραπευτήρια, προκειµένου να 

βρίσκονται πάντοτε στην αιχµή της τεχνολογίας, διαθέτοντας τα πλέον σύγχρονα και 

αξιόπιστα µηχανήµατα. Στο συγκεκριµένο τοµέα φαίνεται να υπερέχουν οι περισσότερο 

εδραιωµένες και πολυδύναµες µονάδες του κλάδου, οι οποίες είναι σε θέση να διαθέσουν 

τα απαιτούµενα ποσά για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ιατρικό και επιστηµονικό 

εξοπλισµό, σε αντίθεση µε µικρότερες µονάδες που σε κάποιες περιπτώσεις αδυνατούν 

να ανταποκριθούν στην ταχεία απαξίωση του µηχανολογικού τους εξοπλισµού. 

Εναλλακτική λύση απόκτησης του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για 

πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, αποτελεί η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) προς 

κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών. 

Ποιότητα Παρεχοµένων Υπηρεσιών 

Καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου διαδραµατίζει η 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών η οποία διασφαλίζεται τόσο µε τη συνεχή 
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ανανέωση του διαγνωστικού και ιατρικού εξοπλισµού, όσο και µε τη συνεχή εκπαίδευση 

και την πληρέστερη κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων.  

Ταχύτητα Υπηρεσιών 

Η αρτιότητα του υπάρχοντος διαγνωστικού εξοπλισµού καθώς και η επάρκεια και ο 

βαθµός εκπαίδευσης του ιατρικού και µη προσωπικού, αποτελούν προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ταχύτητας µε την οποία διενεργούνται οι εξετάσεις των ασθενών και 

εξάγονται τα αποτελέσµατα. Παράλληλα, η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας οδηγεί σε 

µείωση των ηµερών νοσηλείας µε αποτέλεσµα τα περισσότερα µεγάλα ιδιωτικά 

θεραπευτήρια της χώρας να αποφεύγουν πλέον την αύξηση του αριθµού των 

νοσοκοµειακών τους κλινών. Αντίθετα, στόχος τους είναι η µείωση του χρόνου 

εισαγωγής, διάγνωσης και νοσηλείας των ασθενών, ενώ µε την εφαρµογή του 

“χειρουργείου µιας ηµέρας” οι ασθενείς παραµένουν ελάχιστες ώρες µετά την επέµβασή 

τους στο θεραπευτήριο οπότε και αποχωρούν για κατ’ οίκον νοσηλεία και ανάρρωση. 

Συνεργασία µε Ασφαλιστικούς Φορείς 

Αρκετές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, συχνά διαθέτουν 

ένα σταθερό πελατολόγιο, µέσω της συνεργασίας τους µε διάφορους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Βασικά κριτήρια της επιλογής σύναψης 

συµβάσεων µε τους οργανισµούς αυτούς από µέρους των µονάδων, είναι η οικονοµική 

ευρωστία και φερεγγυότητα των πρώτων και το εύρος των παροχών προς τους 

ασφαλισµένους τους. 

∆υνατότητα Πρόσβασης στις Ιατρικές Υπηρεσίες  

Στους στόχους, ιδιαίτερα των µεγάλων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, 

περιλαµβάνεται η ανάπτυξη υποκαταστηµάτων διάσπαρτων σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιφέρειες, έτσι ώστε οι υπηρεσίες τους να είναι διαθέσιµες σε όλο και 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. 

Εταιρικό Μέγεθος 

Οι όµιλοι παροχής υπηρεσιών υγείας, διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι 

αρκετών από τις µεµονωµένες επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες δεν είναι πάντοτε σε 

θέση να προσφέρουν µεγάλο εύρος υπηρεσιών συνδυάζοντας παράλληλα υψηλή 

ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιµές. 

Τιµολογιακή Πολιτική - Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωµής 

Σε µια εποχή εισοδηµατικής «στενότητας» για πολλά ελληνικά νοικοκυριά, µεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τους χρήστες των 

υπηρεσιών τους και συγκεκριµένα τη δυνατότητα αποπληρωµής των εξόδων νοσηλείας 
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µέσω άτοκων µηνιαίων δόσεων. Παράλληλα, παρέχεται και η δυνατότητα ειδικών 

εκπτώσεων για την πραγµατοποίηση κλιµακούµενου αριθµού εξετάσεων σε µονάδες του 

ιδίου οµίλου, ενώ η καθιέρωση «κάρτας εξωτερικών ιατρείων» είναι πλέον γεγονός για 

κάποιες µεγάλες ιδιωτικές κλινικές. 

 

3.7 Μονιµότητα του κλάδου υγείας 

 

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας παρουσίασε την τελευταία δεκαετία 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η άνοδος του ιδιωτικού τοµέα υγείας είναι πλέον σταθερή 

και εδραιωµένη, και εξηγείται από την ανάγκη των χρηστών υπηρεσιών υγείας, αφ’ ενός 

για λήψη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αφ’ ετέρου για ταχύτερη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες αυτές. 

Μετά από µια περίοδο ανακατατάξεων σε επίπεδο επενδυτικής δραστηριότητας, ο 

κλάδος των υπηρεσιών της υγείας δείχνει να επιδιώκει τη διαµόρφωση νέων ισορροπιών 

που θα οδηγήσουν σε αναδιανοµή της πίτας. Χαρακτηριστικό στοιχείο των τελευταίων 

ετών υπήρξε και ο έντονος ανταγωνισµός σε επίπεδο τιµών, µε ειδικά πακέτα παροχών 

µε στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων αναγκών. 

Κοινή είναι η πεποίθηση της ανάγκης για τη χάραξη ενιαίας πορείας και από την 

πλευρά των διοικήσεων των ιδιωτικών κλινικών, στην προσπάθεια τους να 

αντιµετωπίσουν τις επερχόµενες ανακατατάξεις αλλά και τις απαιτήσεις άλλων 

εµπλεκόµενων φορέων. 

Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας, ξεπερνώντας την κάµψη της δεκαετίας του ’80, 

παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία σηµαντικότατη άνοδο, η οποία οφείλεται κυρίως 

στην ανάπτυξη του κλάδου των διαγνωστικών κέντρων, στη δηµιουργία µεγάλων 

επιχειρηµατικών σχηµάτων που χαρακτηρίζονται από την καθετοποίηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής βιοϊατρικής τεχνολογίας 

και αναλώσιµων ειδών, καθώς και την ίδια τη συµπεριφορά των πολιτών απέναντι στις 

φροντίδες υγείας, µε σαφή την αύξηση της προτίµησης στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

και οργανισµούς (ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα). 

Μια σειρά από ρυθµιστικούς, τεχνολογικούς, δηµογραφικούς αλλά και αµιγώς 

επιχειρηµατικούς παράγοντες διαµόρφωσαν το κατάλληλο πεδίο ανάπτυξης του 

συγκεκριµένου κλάδου. 

Ειδικότερα: 
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• Η αδυναµία του ΕΣΥ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών, εξαιτίας των 

ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδοµή αλλά και των καταγγελιών των ασθενών που 

αφορούν στην ανταπόκριση του ανθρώπινου παράγοντα. 

• Η συνακόλουθη ρύθµιση-απελευθέρωση της αγοράς παροχής υπηρεσιών 

ανθρώπινης υγείας που έθεσε τους όρους της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. 

• Η διάδοση των ιδιωτικών ασφαλιστήριων συµβολαίων ιατροφαρµακευτικής 

κάλυψης. 

• Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου. 

• Η γήρανση του πληθυσµού. 

• Η εισαγωγή νέων ιατρικών µεθόδων στην διάγνωση, τη χειρουργική και την 

περίθαλψη, ενώ η ανελαστική φύση των δαπανών που αφορούν στην ανθρώπινη 

υγεία και τα πλούσια περιθώρια καθαρού κέρδους που χαρακτηρίζουν τον κλάδο 

–σχεδόν 4πλάσια σε σύγκριση µε την µέση επίδοση στην ελληνική οικονοµία- 

αποτέλεσαν το δέλεαρ για την προσέλκυση των τεράστιων απαιτούµενων 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων (Hellastat Mελέτη για τον κλάδο της υγείας, 

http://www.hellastat.com). 

Οι πρώτες µεγάλης κλίµακας ιδιωτικές επενδύσεις υλοποιήθηκαν ήδη από τα µέσα της 

δεκαετίας του 70, µε την µαιευτική κλινική Μητέρα και το ∆ιαγνωστικό Θεραπευτικό 

Κέντρο Υγεία, ενώ ακολούθησαν τα Εργαστήρια της Βιοϊατρικής, το Ιατρικό Κέντρο 

Αθηνών, το EUROMEDICA και το ΙΑΣΩ.  

Παράλληλα, ολιγοµελείς οµάδες ιατρών σύναπταν µεταξύ τους συνεργασίες για τη 

δηµιουργία πολύ-ιατρείων, µε στόχο την προσέλκυση και ανταλλαγή πελατείας µεταξύ 

των διαφόρων ειδικοτήτων, την προσφορά υπηρεσιών τύπου one-stop-shop αλλά και την 

εξοικονόµηση πόρων µέσω του επιµερισµού των γενικών εξόδων (στέγαση, αναλώσιµα, 

γραµµατειακή υποστήριξη). 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄90 παρατηρείται έντονη αναπτυξιακή δράση από τα 

µεγαλύτερα επιχειρηµατικά σχήµατα, τα οποία γιγαντώνονται στο εσωτερικό µέσω 

εξαγορών αλλά και ανάπτυξης δικτύου στην πρωτεύουσα, τα µεγάλα αστικά κέντρα και 

την περιφέρεια. Η συνεργασία µε τις εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης λειτούργησε 

καταλυτικά στην ανάπτυξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990. 

Τα µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα στήριξαν τη στρατηγική τους σε τρεις βασικούς 

άξονες: 
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� Γεωγραφική Κάλυψη: Είτε πρόκειται για ιδιωτικές κλινικές όπως το Ιατρικό 

Κέντρο Αθηνών, είτε πρόκειται για ∆ιαγνωστικά Κέντρα όπως η Βιοϊατρική, η 

οργανική ανάπτυξη εξασφαλίστηκε µε την επέκταση του δικτύου εντός και εκτός 

Αττικής, κεφαλαιοποιώντας αποτελεσµατικά το brand name που είχε 

δηµιουργηθεί. 

� ∆ιεύρυνση Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών: Επέκταση των δραστηριοτήτων µε στόχο 

την παροχή πλήρους φάσµατος υπηρεσιών διάγνωσης & θεραπείας (ενδεικτικά 

στους τοµείς της οφθαλµολογικής, της παιδιατρικής, της µαιευτικής, της 

γυναικολογίας). 

� Τεχνολογική & Επιστηµονική Εξέλιξη: Η απόκτηση υπερσύγχρονου εξοπλισµού, 

η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού, η 

εφαρµογή πρωτοποριακών µεθόδων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας 

δηµιουργούν συγκριτικό πλεονέκτηµα στα επιχειρηµατικά σχήµατα. 

Επιπρόσθετα, ο ιδιωτικός τοµέας παροχής υπηρεσιών υγείας είναι κατεξοχήν 

πελατοκεντρικός, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και τις 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες, στους τοµείς δηλαδή όπου οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες κατά γενική 

οµολογία πάσχουν (Hellastat Mελέτη για τον κλάδο της υγείας, 

http://www.hellastat.com). 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πραγµατοποιούν επιθετική είσοδο στον κλάδο της υγείας, 

είτε µέσω συνεργασιών µε ιδιωτικές κλινικές, είτε ιδρύοντας δικά τους ιατρικά και 

διαγνωστικά κέντρα. Πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό είναι η Interamerican, η οποία 

επένδυσε σηµαντικά κονδύλια για την ανακαίνιση της Αθηναϊκής Κλινικής, ενώ έθεσε σε 

λειτουργία την  Ευρωκλινική Παίδων.  

 

3.8 Παράγοντες ζήτησης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

 

Οι σηµαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες) συνοψίζονται στους παρακάτω 

(ΙCAP Κλαδική Μελέτη για την αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας 2005, 

http://www.icap.gr): 

♦ Αλλαγή της νοοτροπίας των ασθενών. Οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας σήµερα 

είναι πολύ πιο ενηµερωµένοι και απαιτητικοί από τον παροχέα υπηρεσιών υγείας. 

♦ Έµφαση στην ικανοποίηση του ασθενούς. 
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♦ Υψηλή ποιότητα, άµεση εξυπηρέτηση. 

♦ Οι ασθενείς παραπέµπονται στις κλινικές κυρίως από τους ιατρούς και τις 

ασφαλιστικές εταιρίες. 

♦ Σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

♦ ∆ηµογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης 

– πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας κλπ.). 

♦ Οικονοµικοί παράγοντες (εισόδηµα, τιµές υπηρεσιών, επίπεδο ασφάλισης).  

♦ Το επίπεδο των δηµόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Τυχόν ελλείψεις στη 

διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου 

(ώρες αναµονής στα εξωτερικά ιατρεία, συνθήκες νοσηλείας, ξενοδοχειακή υποδοµή, 

επάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κλπ.), στρέφουν συχνά το κοινό 

προς τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τοµέα. 

♦ Απογοήτευση από το δηµόσιο τοµέα που δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Τα 

γραφειοκρατικά εµπόδια και οι µακρές λίστες αναµονής που παρατηρούνται κατά τις 

διαδικασίες έγκρισης και πραγµατοποίησης σηµαντικών εξετάσεων και παροχής 

διαγνωστικών υπηρεσιών από τα δηµόσια ταµεία προς τους ασφαλισµένους τους, 

αναγκάζουν πολλούς ασθενείς να καταφύγουν στον ιδιωτικό τοµέα. 

♦ Ιατρικός εξοπλισµός. Η τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα της ιατρικής αυξάνει τις 

δυνατότητες διάγνωσης και αντιµετώπισης ασθενειών µε αποτέλεσµα την αύξηση του 

αριθµού εξετάσεων και θεραπειών και συνεπώς των δαπανών υγείας.  

Σηµαντικές είναι τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις από πλευράς του ιδιωτικού τοµέα 

στην εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη και στην υψηλή διαγνωστική τεχνολογία, 

καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, ευκολότερη 

και το σπουδαιότερο περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη. 

Επιπλέον, οι ελλείψεις µερικών δηµοσίων θεραπευτηρίων - ιδιαίτερα της επαρχίας - σε 

σύγχρονο διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισµό, σε κτιριακή υποδοµή και σε επάρκεια 

κλινών και ιατρικού / νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργούν συχνά προς όφελος του 

ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης. 
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3.9  ∆ιαγράµµατα 

 

Ρυθµός Ανάπτυξης του Ελληνικού  ΑΕΠ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ρυθµός ανάπτυξης του Ελληνικού ΑΕΠ (2000-2010) 

 

∆ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ∆ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (2000-2010) 
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Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ως ποσοστό του µέσου 
όρου της Ε.Ε. - 15)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ως ποσοστό του µέσου όρου της Ε.Ε.των 15) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Συνολική  δαπάνη για την  Υγεία ως  ποσοστό του ΑΕΠ για την  

Ελλάδα (2004-2009) 
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Συνολική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ για το  2004
Συνολική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ για το  2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Συνολική δαπάνη για την Υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ για χώρες του 

ΟΟΣΑ για τα έτη  2004 και 2009 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Ιδιωτική και Κρατική δαπάνη για την  Υγεία ως  ποσοστό της Συνολικής 

δαπάνης για την Υγεία για την Ελλάδα (2004-2009) 
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Ιδιωτική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την
υγεια για το  2004
Ιδιωτική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την
υγεια για το  2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Ιδιωτική δαπάνη για την Υγεία ως  ποσοστό της Συνολικής δαπάνης για 

την Υγεία για χώρες του ΟΟΣΑ για τα έτη 2004 και 2009 
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∆απάνη Ιδιωτών ως ποσοστό της Ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ∆απάνη Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ιδιωτών ως ποσοστό 

της Ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία για την Ελλάδα (2004-2009) 
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∆απάνες ιδιωτών ως ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης για την
υγεία για το  2004

∆απάνες ιδιωτών ως ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης για την
υγεία για το 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ∆απάνη Ιδιωτών ως ποσοστό της Ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία για 

την Ελλάδα για τα έτη 2004 και 2009 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Συνολική δαπάνη των Ασφαλιστικών Ταµείων ως ποσοστό της 

Συνολικής Κρατικής δαπάνης για την Υγεία για την Ελλάδα (2004-2009) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Κρατική δαπάνη για την Υγεία ως ποσοστό της Συνολικής Κρατικής 

δαπάνης για την Ελλάδα (2004-2009) 
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Κρατική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό της συνολικής κρατικής
δαπάνης για το  2004
Κρατική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό της συνολικής κρατικής
δαπάνης για το  2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Κρατική δαπάνη για την Υγεία ως ποσοστό της Συνολικής Κρατικής 

δαπάνης για χώρες του ΟΟΣΑ για τα έτη 2004 και 2009 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2004, Αθήνα 2005. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, Αθήνα 2006. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, Αθήνα 2007. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, Αθήνα 2008. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2008, Αθήνα 2009. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2009, Αθήνα 2010. 

• Βλάσσης Ν. Ιωάννης, «Συστήµατα Υγείας»,  Σηµειώσεις για το µάθηµα 
¨Συστήµατα Υγείας¨ του ΠΜΣ «∆ιοίκηση της Υγείας, Αθήνα 2006. 

• Μυλωνάς Π. «Ιδιωτικά Νοσοκοµεία: Ένας δυναµικός κλάδος, µε σηµαντικές 
προοπτικές εξωστρέφειας», Εθνική Τράπεζα, Κλαδικές Μελέτες, ∆εκέµβριος 
2009. 

• http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications 

• http://www.euro.who.int/observatory 

• http://stats.oecd.org/WBOS/ 

• http://www.icap.gr 

• http://www.hellastat.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

4.1 Γενικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πέντε υπό µελέτη επιχειρήσεις του κλάδου 

υγείας. Οι τέσσερις  εξ αυτών (ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ΙΑΣΩ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. και 

EUROMEDICA A.E.) είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ η πέµπτη 

(ΜETROPOLITAN Α.Ε.) δεν είναι. Η παρουσίαση θα αφορά γενικά στοιχεία των 

επιχειρήσεων, όπως έτος ίδρυσης, επωνυµία καθώς και ιστορικά στοιχεία. Το σύνολο των 

στοιχείων που παραθέτονται, αντλήθηκαν από τα ετήσια δελτία των επιχειρήσεων καθώς 

και από τις ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο. 

 

4.2  ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

 

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο µεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα που λειτούργησε 

στην Ελλάδα το 1974 και µία από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκοµειακές Μονάδες 

της χώρας µας.  Ιδρύθηκε το 1970 από µια οµάδα Ελλήνων ιατρών, µε στόχο τη 

δηµιουργία ενός προτύπου για τη χώρα µας Ιδιωτικού Νοσοκοµείου 

(http://www.hygeia.gr).  

Στο ΥΓΕΙΑ πραγµατοποιήθηκε η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, 

αντιµετωπίστηκε το πρώτο κρούσµα AIDS, έγινε η πρώτη στην Ευρώπη εµφύτευση 

ραδιενεργών κόκκων σε καρκίνο του προστάτη, ενώ το Μάιο του 1989 

πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο  διαχωρισµός Σιαµαίων που χάρισε την αυτόνοµη 

προσωπική ζωή σε δύο άτοµα. 

Σήµερα, το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει την πορεία του έχοντας ως βασικό του στόχο: την 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωµένων 

υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Το ΥΓΕΙΑ σήµερα, µεταξύ άλλων διαθέτει (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και 

Ισολογισµός Χρήσης  2009): 
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• Το µοναδικό στην Ελλάδα Τµήµα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου GAMMA -

KNIFE µε το Leksell Gamma Knife Perfexion.  

• Το πρώτο PET-CT (Τµήµα Τοµογραφίας Εκποµπής Ποζιτρονίων) που λειτούργησε 

στη χώρα µας.  

• Το πιο σύγχρονο και µεγαλύτερο - σε όγκο ασθενών - Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 

και Ογκολογίας µε τους πλέον σύγχρονους γραµµικούς επιταχυντές.  

• Την πρότυπη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αυξηµένης Φροντίδας. 

• Μία από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Μεταµόσχευσης Ρευστών Οργάνων (µυελού 

οστών). 

• Την πλέον σύγχρονη Μονάδα Χειρουργείων Μιας Ηµέρας (ODS).  

• Το µεγαλύτερο Τµήµα Επεµβατικής Νευροακτινολογίας, Εµβολισµών 

Ανευρυσµάτων Εγκεφάλου. 

• Το πρωτοποριακό σύστηµα Ροµποτικής Χειρουργικής Da Vinci για αναίµακτες 

επεµβάσεις.  

• Το Σύστηµα Νευροπλοήγησης Stealth Station ηλεκτρονικά συνδεδεµένο µε το 

χειρουργικό µικροσκόπιο PENTERO για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο. 

• Τη Μονάδα Ηµερήσιας Θεραπείας. 

Κύριος στόχος του Νοσοκοµείου ήταν και παραµένει η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας στην αιχµή της ιατρικής επιστήµης και τεχνολογίας και η ανάπτυξη δικτύου 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αυτό καταδεικνύεται µε την απόφαση για συνένωση των δυνάµεων µε τα Νοσηλευτικά 

Ιδρύµατα ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ όσο και µε τις στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες σε 

Ελλάδα, Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς επίσης και µε τη συµφωνία για την 

ανέγερση του πρώτου Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύµατος στην Αλβανία. 

Σήµερα το Νοσοκοµείο στεγάζεται σε κτίριο 17 ορόφων. διαθέτει 16 χειρουργικές 

αίθουσες, όπου γίνονται περίπου 11.000 επεµβάσεις ετησίως, 31 κλίνες Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας, καθώς και Μονάδα Μεταµόσχευσης Ρευστών Οργάνων (2 κλίνες). 

Το σύνολο των κλινών του νοσοκοµείου ανέρχεται σε 165. Στο ΥΓΕΙΑ εργάζονται 1.038 

άτοµα (έµµισθο προσωπικό) καθώς και 750 συνεργάτες ιατροί, 49 διαφορετικών 

ειδικοτήτων. 

Αναλυτικά από την ίδρυση του νοσοκοµείου µέχρι σήµερα έχουν λάβει χώρα τα εξής 

γεγονότα: 
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• 1970 Ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µε την επωνυµία «∆ιαγνωστικό και Νοσηλευτικό 

Κέντρο «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» από µια οµάδα Ελλήνων ιατρών, µε 

επικεφαλής τον Ν. Χρηστέα. 

• 1971-1973 ∆υο διαδοχικές τροποποιήσεις της επωνυµίας της Εταιρείας 

διαµόρφωσαν τη σηµερινή της, σε «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Η Εταιρεία ανεγείρει κτιριακό 

συγκρότηµα στο ∆ήµο Αµαρουσίου όπου και ξεκινάει να παρέχει υψηλού 

επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. 

• 1975 Χορηγείται στο ΥΓΕΙΑ άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, δυναµικότητας 

311 κλινών. 

• 1978- 1998 H Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής χορηγεί εγκρίσεις για λειτουργία 

νέων τµηµάτων καθώς και για αύξηση της δυναµικότητας της σε κλίνες. 

• 1990 Συµµετοχή του ΥΓΕΙΑ, µε ποσοστό συµµετοχής 20%, στην ίδρυση της 

εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.». 

• 1992 Το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να διευρύνει τις δραστηριότητές του και συµµετέχει, 

µε ποσοστό συµµετοχής 30%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». 

• 1998 Το ΥΓΕΙΑ συµµετέχει, µε ποσοστό συµµετοχής 10% στην ίδρυση της 

εταιρείας «ΥΓΕΙΑ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αποκτά ποσοστό 

συµµετοχής στην οµόρρυθµο εταιρεία «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.». 

• 2001 Το ΥΓΕΙΑ αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής του στην οµόρρυθµο εταιρεία 

«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» σε 99%. 

• 2002 Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εισάγει τις µετοχές του στην Κύρια Αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το Μάιο, προχωρά στη σύναψη µιας ιδιαιτέρως 

σηµαντικής συµφωνίας διασύνδεσης µε το διεθνώς αναγνωρισµένο Harvard 

Medical International, µη κερδοσκοπικό οργανισµό της Ιατρικής σχολής του 

Πανεπιστηµίου του Harvard. Τον Ιούνιο, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. Το Σεπτέµβριο, 

πραγµατοποιείται η διακοπή των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας 

«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.», η δραστηριότητα της οποίας ασκείται πλέον 

από την Εταιρεία. 

• 2003 Το ΥΓΕΙΑ προβαίνει στην αγορά ιατρικών και διαγνωστικών µηχανηµάτων 

που κατείχαν συνεργαζόµενες εταιρείες και συνεχίζει να παρέχει το ίδιο τις 

υπηρεσίες αυτές. Το Τµήµα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης πιστοποιείται 

κατά ISO 9001: 2000. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εξαγοράζει και το υπόλοιπο 40% της 

εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. Επιπλέον, τον ίδιο χρόνο µετατρέπεται ένας 

όροφος του ΥΓΕΙΑ σε Μονάδα Χηµειοθεραπειών, η οποία λειτουργεί µε 

ιδιαίτερη επιτυχία. 

• 2004 Το Μάρτιο ξεκινά η λειτουργία του µοναδικού στην Ελλάδα Gamma Knife, 

ενός µηχανήµατος υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται στη θεραπεία βλαβών 

του εγκεφάλου. Παράλληλα, τον Ιούνιο ξεκινά η λειτουργία του πρώτου στη 

χώρα µας PET- CT (Σύστηµα Τοµογραφίας Εκποµπής Ποζιτρονίων ), το οποίο 

εξειδικεύεται στη διάγνωση νεοπλασµατικών νόσων αλλά και εκφυλιστικών 

παθήσεων του εγκεφάλου (π.χ. Alzheimer) και προσφέρει σηµαντικές 

πληροφορίες για την ορθή διαχείριση ασθενειών, όπως ο καρκίνος µέσω της 

επανασταδιοποίησης της νόσου (Ισολογισµός Χρήσης 2004). 

• 2005 Το Τµήµα Αξονικού Μαγνητικού Τοµογράφου & Οστεοπόρωσης 

πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000. Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ προβαίνει στην 

αγορά όλων των µηχανηµάτων της εταιρείας ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ – 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί στο 

χώρο του Νοσοκοµείου και ασχολείται αποκλειστικά πλέον µε θεραπείες των 

οφθαλµών µε το excimer Laser (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 

Χρήσης 2005). 

• 2006 Η MARFIN CAPITAL S.A εξαγοράζει το 49% του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και 

καθίσταται ο κύριος µέτοχος. Τον Απρίλιο, το ΥΓΕΙΑ προχώρησε στην 

στρατηγική επιλογή της εξαγοράς συνολικού ποσοστού 24,83% του µετοχικού 

κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας µεγάλος και εύρωστος Όµιλος στο χώρο της 

ιδιωτικής υγείας. Το Μάιο το Τµήµα Τοµογραφίας Εκποµπής Ποζιτρονίων - 

Αξονικού Τοµογράφου (PET-CT) πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000. Τον 

Οκτώβριο, η επέκταση του ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία αποτελεί την πρώτη ιδιωτική 

επένδυση στο χώρο της Υγείας συνολικού κόστους 30 εκατοµµυρίων ευρώ. 
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Πρόκειται για µια επιχειρηµατική προσπάθεια µε δυνατότητα επέκτασης σε 

άλλους συναφείς τοµείς, ενώ αποτελεί προποµπό επέκτασης σε άλλες χώρες των 

Βαλκανίων (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2006). 

• 2007 Το Μάρτιο, το ΥΓΕΙΑ ανακοινώνει ότι αναµένεται να πιστοποιηθεί µε ένα 

νέο Πρότυπο ∆ιαπίστευσης Οργανισµών Υγείας, το Joint Commission 

International (JCI). Τον Απρίλιο, ανακοινώνεται ότι οι εισηγµένες, στο Χ.Α.Α., 

εταιρείες, Υγεία Α.Ε. και Ευρωσύµβουλοι Α.Ε. από κοινού µε την Αγγλική 

Minmax Health Ltd., αποφάσισαν την ίδρυση εταιρείας για την υλοποίηση 

δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων µε αποκλειστικότητα σε 23 χώρες. Τον ίδιο 

µήνα, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αποφάσισε την ίδρυση εταιρείας εµπορίας φαρµακευτικών 

ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως µε την επωνυµία Y-PHARMA Α.Ε. 

Στις 11 Απριλίου, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ 

αποφάσισαν τη συνένωση των δυνάµεών τους µε στόχο τη συγκρότηση του 

ισχυρότερου ιδιωτικού Οµίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ΟΜΙΛΟΥ 

ΥΓΕΙΑ. Στις 18 Ιουλίου το ΥΓΕΙΑ ανακοινώνει την εξαγορά του νοσοκοµείου 

«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στην Κύπρο. Πιστοποιούνται τα Κεντρικά Εργαστήρια κατά ISO 

9001:2000 (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2007) . 

• 2008 Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ προχωρά στην εξαγορά των ιδιωτικών Νοσοκοµείων στην 

Κύπρο: «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο και «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεµεσό καθώς 

και στην εξαγορά του 50% του µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου Νοσοκοµείων 

SAFAK της Τουρκίας. Προχωρά στην ίδρυση της εταιρείας «STEM HEALTH 

UNIREA S.A.» στη Ρουµανία ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται η δηµιουργία 

Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο ΜΗΤΕΡΑ. Το 

ΥΓΕΙΑ προµηθεύεται νέο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό (µεταξύ άλλων: Σύστηµα 

Εξωσωµατικής Λιθοτριψίας, Ροµποτικό Σύστηµα Da Vinci S, ∆ύο Ψηφιακούς 

Μαστογράφους, Τρεις Γραµµικούς επιταχυντές, Αξονικό Τοµογράφο, 

Ολοκληρωµένο Στερεοστατικό Σύστηµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής.  

Εγκαθίσταται νέο πληροφοριακό σύστηµα Model hospital κοινό για τα 

νοσοκοµεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 

Χρήσης 2008). 

• 2009 Το ΥΓΕΙΑ προχωρά σε αύξηση συµµετοχής του από το υφιστάµενο 20% 

στο 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ». Προχωρούν οι εργασίες του Νοσοκοµείου 
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στην Αλβανία το οποίο βρίσκεται στη συµβολή των κεντρικότερων αρτηριών των 

Τιράνων και αναπτύσσεται σε έκταση 25.000 τ.µ. ∆ηµιουργείται σύγχρονη 

Μονάδα Ηµερήσιας Θεραπείας (χηµειοθεραπεία) στον 5ο όροφο του 

Νοσοκοµείου, µε 27 θέσεις και σύστηµα ενδοπαρακολούθησης. Το Τµήµα 

Πυρηνικής Ιατρικής εξοπλίζεται µε νέας γενιάς γ-Camera Brightview XCT 

(υβριδικό σύστηµα απεικόνισης) (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 

Χρήσης 2009).  

 

 4.3 ΙΑΣΩ Α.Ε. 

 

Η Εταιρεία "Ιασώ - Μαιευτικό – Γυναικολογικό – Χειρουργικό – ∆ιαγνωστικό 

Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε." (ΙΑΣΩ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1976. Η έδρα της 

επιχείρησης βρίσκεται στο Μαρούσι σε ένα υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότηµα που 

παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Το ΙΑΣΩ  από την ίδρυση του 

ήταν πολυµετοχική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες ∆ιαγνωστικού και 

Θεραπευτικού Κέντρου. Ο Όµιλος είναι καταξιωµένος στον χώρο της Υγείας, 

παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις 

επενδύσεις του σε ανθρώπινο δυναµικό και τεχνικό εξοπλισµό (http://www.iaso.gr). 

Το ΙΑΣΩ καλύπτει κυρίως µαιευτικές και γυναικολογικές υπηρεσίες, όµως δεν 

περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές. Παράλληλα λειτουργεί και ως ένα µεγάλο 

νοσοκοµείο σε ένα ευρύ φάσµα ∆ιαγνωστικών και Θεραπευτικών υπηρεσιών που 

καλύπτουν κάθε περιστατικό. Τα περισσότερα από τα τµήµατα και εργαστήρια του 

νοσοκοµείου διευθύνονται από καθηγητές Πανεπιστηµίων και άλλους διακεκριµένους 

επιστήµονες. Πιο συγκεκριµένα, η µαιευτική - γυναικολογική κλινική του ΙΑΣΩ διαθέτει 

άδεια 350 κλινών µε ποικιλία επιλογών, άρτιες αίθουσες τοκετών, καθώς και µια από τις 

µεγαλύτερες µονάδες καρδιοτοκογραφίας της Ευρώπης. Το υψηλό επίπεδο 

εγκαταστάσεων και το υψηλό επίπεδο επιστηµονικής κατάρτισης και εµπειρίας των 

συνεργατών ιατρών του ΙΑΣΩ, το καθιστούν ως ένα από τα πιο ασφαλή µαιευτήρια της 

χώρας µε υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Στο ΙΑΣΩ καλύπτονται όλα τα περιστατικά µαιευτικής και γυναικολογίας, καθώς και 

ένα εκτεταµένο φάσµα διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, 

οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία είναι οι εξής (Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική 

Έκθεση 2009): 
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• ∆ιαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες για τη γυναίκα. 

• ∆ιαγνωστικές υπηρεσίες για όλη την οικογένεια (εργαστήριο ιατρικής 

βιοπαθολογίας, καρδιολογικό, ακτινολογικό, υπέρηχοι, κλπ.). 

• Άλλες υπηρεσίες (τµήµα παθολογικής ογκολογίας, πλαστική χειρουργική, 

υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, κλπ). 

• Εξωτερικά ιατρεία (γυναικολογικό, δερµατολογικό, ενδοκρινολογικό, 

ορθοπεδικό, κλπ). 

Επιπλέον, το ΙΑΣΩ είναι µέλος διεθνών καταξιωµένων οργανισµών υγείας, όπως το 

American Hospital Association, το International Society for Quality Assurance in 

Healthcare, το International Hospital Federation, το European Healthcare Management 

Association, ο Ελληνικός Νοσοκοµειακός Σύνδεσµος και το Ινστιτούτο Κοινωνικής και 

Προληπτικής Ιατρικής. 

Πιο αναλυτικά τα πιο σηµαντικά γεγονότα που εξελίχθηκαν από την ίδρυση του 

νοσοκοµείου  µέχρι και το 2009  περιγράφονται παρακάτω: 

 

• 1996 Το Μάιο ξεκινά τη λειτουργία της η Κλινική ΙΑΣΩ σε ένα υπερσύγχρονο 

κτιριακό συγκρότηµα µε χώρους υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, που 

παρέχουν άνεση, ασφάλεια και εξυπηρέτηση. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

σε διάστηµα µόλις επτά µηνών (Ιούνιο - ∆εκέµβριο) το ΙΑΣΩ κατέλαβε τη 

δεύτερη θέση σε πωλήσεις µεταξύ των ιδιωτικών µαιευτικών κλινικών, µε 

ποσοστό 23,4%. Έκτοτε διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση, διαδραµατίζοντας 

ηγετικό ρόλο στο χώρο της υγείας. 

• 1996-1999 Τίθενται σε λειτουργία 7 νοσηλευτικές µονάδες 283 κλινών, 

υπερσύγχρονες αίθουσες τοκετού, 8 χειρουργικές αίθουσες εξοπλισµένες µε 

σύστηµα transfer ασθενών, τµήµατα ενδοσκοπικής χειρουργικής και 

λαπαροσκοπήσεων, µονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων, µονάδα εντατικής 

νοσηλείας νεογνών, εργαστήρια, καθώς και ένα από τα καλύτερα διαγνωστικά 

κέντρα στην Ευρώπη. Παράλληλα, το 1999, το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του 

µαιευτηρίου «ΗΡΑ», το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής. Η 

εξαγορά αυτή επιτρέπει στο ΙΑΣΩ να διευρύνει τις δραστηριότητές του και να 

προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.  

• 2000 Το ΙΑΣΩ Α.Ε., κατόπιν εγκρίσεως από το ∆.Σ. του Χ.Α. στις 25-05-2000, 

εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε έναρξη 
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διαπραγµάτευσης των µετοχών της στις 09-06-2000. Η Εταιρεία 

συµπεριλαµβάνεται στο δείκτη FTSE ASE 40, στον οποίο συµµετέχουν 

επιλεκτικά εισηγµένες εταιρίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια σε σχέση µε τα 

χρηµατιστηριακά τους µεγέθη και τη γενικότερη πορεία τους στην αγορά. 

• 2001 Τον Ιούνιο ιδρύονται δύο νέες θυγατρικές εταιρίες για την προώθηση 

ισάριθµων δραστηριοτήτων: 

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η 

συγκεκριµένη Μονάδα, δυναµικότητας περίπου 200 κλινών, διαθέτει 

Μαιευτική, Γυναικολογική, Γενική Κλινική, ∆ιαγνωστικό Κέντρο και 

πιθανότατα Παιδιατρική Κλινική. 

2. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

Στόχος του Κέντρου Αποκατάστασης είναι η αποθεραπεία περιστατικών 

των κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ, καθώς και άλλων περιστατικών 

ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.  

Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα έργα για την ανέγερση της Παιδιατρικής - 

Παιδοχειρουργικής Κλινικής, δυναµικότητας 65 κλινών, καθώς και του νέου 

υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων. 

Το Νοέµβριο η µετοχή της Εταιρείας συµπεριλαµβάνεται και στο Γενικό ∆είκτη 

του Χ.Α., επαληθεύοντας την ευρωστία των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της, 

καθώς και την εκτίµηση των Θεσµικών Φορέων, Αρχών της αγοράς, αλλά και του 

ευρύτερου επενδυτικού κοινού.  

• 2002 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη 

διανοµή πρόσθετου µερίσµατος 0,52 Ευρώ ανά µετοχή. Η συνολική απόδοση 

στους µετόχους ανέρχεται σε περίπου 10%, µε αποτέλεσµα το ΙΑΣΩ να 

συγκαταλέγεται στις εταιρίες µε τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς. Παράλληλα, 

η Εταιρεία αναβαθµίζει την οργάνωση και λειτουργία της µε ενίσχυση του 

στελεχιακού της δυναµικού και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης. Το Νοέµβριο υπογράφεται µεταξύ του ΙΑΣΩ Α.Ε. και Ιατρών 

της περιοχής Θεσσαλίας µνηµόνιο συνεργασίας µε σκοπό την ίδρυση, ανέγερση 

και λειτουργία Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής στην περιοχή της Θεσσαλίας. 
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Συστήνεται η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., που 

θα αποτελέσει το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.  

Το ∆εκέµβριο ιδρύονται επιπλέον δύο νέες θυγατρικές εταιρίες.  

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία θα αποτελέσει το φορέα 

ίδρυσης και λειτουργίας Παιδιατρικής - Παιδοχειρουργικής Κλινικής, 

δυναµικότητας 65 κλινών.  

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», η οποία θα αναπτύξει πρόσθετες 

δραστηριότητες του Οµίλου πέραν των ιατρικών, που αρχίζουν σταδιακά να 

υλοποιούνται από το έτος 2003.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2002 είναι µια χρονιά διεθνούς προβολής του 

Οµίλου. Το επιτυχηµένο µοντέλο και η αναπτυξιακή πορεία του ΙΑΣΩ 

παρουσιάζονται µε ειδικά αφιερώµατα στο «BBC World», στους «New York 

Times», στο γερµανικό περιοδικό «Capital» κ.α. 

• 2003 Τον Απρίλιο πραγµατοποιούνται τα επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ 

General, η οποία και ξεκινά τη λειτουργία της σε πλήρη ανάπτυξη των 

νοσηλευτικών της τµηµάτων και µονάδων. Στην κλινική εφαρµόζονται 

πρωτοποριακές ιατρικές µέθοδοι, όπως π.χ. χειρουργική αντιµετώπιση της 

καρδιακής ανεπάρκειας µε τη χρήση µηχανικής καρδιάς. Επίσης, συστήνεται και 

λειτουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General η Επιτροπή Ηθικής & ∆εοντολογίας, η 

οποία είναι η πρώτη στη χώρα µας υπό τέτοια σύσταση και µε τις συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες. 

Στην κλινική ΙΑΣΩ ολοκληρώνονται οι επεκτάσεις και η αναβάθµιση του 

εξοπλισµού των τµηµάτων και των χειρουργικών µονάδων και ολοκληρώνεται το 

σύστηµα κοστολόγησης των υπηρεσιών µε τη µεθοδολογία Activity Based 

Costing. 

Παράλληλα, αποκτάται έκταση 50 στρεµµάτων για την ανέγερση του ΙΑΣΩ 

Θεσσαλίας, δίνεται προέγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου και εκπονούνται 

οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι αρχιτεκτονικές µελέτες.  

• 2004 Το ΙΑΣΩ, το µοναδικό ιδιωτικό θεραπευτήριο που επελέγη ως Επίσηµος 

Αδειούχος Υπηρεσιών Υγείας και Φιλοξενίας, στηρίζει ενεργά την εθνική 

προσπάθεια για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων. Στα πλαίσια της 

κοινωνικής πολιτικής του ΙΑΣΩ συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας 
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και Πρόνοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας της 

κλινικής, µε ειδικές τιµές που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία.  

Ολοκληρώνεται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

πολυώροφου χώρου στάθµευσης της κλινικής ΙΑΣΩ General. Στο νέο κτιριακό 

συγκρότηµα θα στεγασθούν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα εξωτερικά ιατρεία, 

καθώς και η µονάδα τεχνητού νεφρού.  

Ολοκληρώνεται η κατασκευή του κτιρίου της Παιδιατρικής - Παιδοχειρουργικής 

Κλινικής ΙΑΣΩ, δυναµικότητας 65 κλινών, η λειτουργία της οποίας θα 

συµπληρώσει τον κύκλο -τοκετός, µητέρα, παιδί- των παρεχόµενων ιατρικών 

υπηρεσιών του Οµίλου.  

Εκδίδεται η οριστική έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου για την ανέγερση 

της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και εκπονούνται οι λοιπές µελέτες προκειµένου να 

ληφθούν οι υπόλοιπες άδειες. 

Το ∆εκέµβριο υπογράφεται σύµβαση µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για 

τη δηµιουργία ειδικής πιστωτικής κάρτας ΙΑΣΩ µε µοναδικά προνόµια για τους 

κατόχους της  (Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2004).  

• 2005  Η  εταιρεία "ΙΑΣΩ Services A.E." µετονοµάζεται σε "Medstem Services 

Α.Ε.". Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η εκµετάλλευση των 

καταστηµάτων που λειτουργούν στις κλινικές του οµίλου καθώς και η λειτουργία 

της τράπεζας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος µε την εµπορική επωνυµία 

"Cryobanks Internatonal Services Athens". Η Cryobanks αποτελεί την 

επιστηµονικά και τεχνολογικά αρτιότερα εξοπλισµένη µονάδα συλλογής 

επεξεργασίας, φύλαξης και κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα που 

φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα στα εργαστήριά της. Λειτουργεί σύµφωνα µε τις 

οδηγίες και τον έλεγχο µίας από τις µεγαλύτερες τράπεζες των Η.Π.Α., η οποία 

είναι πιστοποιηµένη από το AABB (American Association of Blood Banks) και 

τα FDA (Food and Drugs Administration). Επιπλέον η Medstem Services σε 

συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα, κυκλοφορεί µια νέα πιστωτική κάρτα visa, 

την My Club Card, µε πολλά προνόµια για τους κατόχους της, τόσο στις 

επιχειρήσεις του Οµίλου ΙΑΣΩ, όσο και στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.  

Το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους πραγµατοποιείται έκτακτη γενική συνέλευση των 

µετόχων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και ξεκινούν 

οι εργασίες για την ανέγερση της κλινικής (Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός 

Χρήσης 2005).   
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• 2006 Τα κεντρικά εργαστήρια (Αιµοδοσία, Αιµατολογικό, Βιοχηµικό, 

Μικροβιολογικό, Ορµονολογικό, Ανοσολογικό) του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται 

σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. Τα 

κεντρικά Εργαστήρια του IAΣΩ έλαβαν το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

από τον διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης TUV HELLAS, 

κατόπιν επιθεώρησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006, όπου 

και επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Η έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. της 25ης 

Νοεµβρίου 2006 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

κατά 3.274.800 Ευρώ µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 327.480 νέων 

κοινών δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης 

και τιµή διάθεσης 15 Ευρώ. H διαφορά της τιµής διάθεσης µε την ονοµαστική 

αξία της µετοχής θα αυξήσει τα αποθεµατικά κεφάλαια “υπέρ το άρτιο” µε το 

ποσό των Ευρώ 1.637.400. Μετά την αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει 

στα 9.824.400 Ευρώ και τα αποθεµατικά υπέρ το άρτιο στα 2.619.840 Ευρώ 

(Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2006).  

• 2007 Σε σηµαντικές επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ προέβη ο Όµιλος ΙΑΣΩ για 

τον εξοπλισµό των κλινικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General µε ό,τι νεότερο έχει να 

παρουσιάσει η ιατρική τεχνολογία σε θέµατα έγκαιρης διάγνωσης και επέµβασης.  

Η τράπεζα βλαστοκυττάρων Cryobanks International Services Athens, που 

ανήκει στη θυγατρική του ΙΑΣΩ Εταιρία Medstem Services SA, έλαβε 

διαπίστευση από την AABB (American Association of Blood Banks), και 

αποτελεί τη µοναδική τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη µε τη 

διαπίστευση αυτή. Στο πλαίσιο του ελέγχου για τη διαπίστευση, 

πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση από τους ελεγκτές του AABB στα εργαστήρια 

της τράπεζας – εντός του µαιευτηρίου ΙΑΣΩ και πιστοποιήθηκαν οι επιδόσεις της 

σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, οι οποίες ανταποκρίνονται και σε 

πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ΑΑΒΒ.  

Το τµήµα Κυτταροµετρικής Ροής (Flow Cytometry), το οποίο ανήκει επίσης στη 

Medstem Services SA και δραστηριοποιείται στον έλεγχο των βιολογικών 

δειγµάτων βλαστοκυττάρων, έλαβε τον Αύγουστο του 2007 πιστοποίηση, 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 (TUV 

HELLAS) και διαπίστευση από τον διεθνή Οργανισµό UK NEQAS (United 
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Kingdom National Extrenal Quality Assessment Schemes for Leucocyte 

Immunophenotyping), η οποία κατατάσσει το Τµήµα Κυτταροµετρικής Ροής 

ανάµεσα στα πέντε καλύτερα πιστοποιηµένα εργαστήρια ανά τον κόσµο, µε 

υψηλό επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Η ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. αγόρασε τον Οκτώβριο στη Νίκαια της Λάρισας 

οικόπεδο 10,723 τ.µ., παραπλεύρως της ιδιόκτητης έκτασης 50 στρεµµάτων, 

εντός της οποίας ανεγείρεται η νέα γενική και µαιευτική κλινική του Οµίλου. 

Εντός του Μαρτίου ολοκληρώθηκε, µε επιτυχία και εντυπωσιακή συµµετοχή των 

ιατρών της Θεσσαλίας, η 4η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία είχε 

αποφασισθεί µε την από 25/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων της εταιρείας, και προέβλεπε την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας κατά Ευρώ 3.274.800,00 µε µετρητά, µε την έκδοση 327.480 νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 10,00 η κάθε µια και τιµή 

διάθεσης Ευρώ 15,00 ανά µετοχή, από την οποία προέκυψε αποθεµατικό από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον Ευρώ 1.637.400. Μετά την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 

31/12/2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 12,57 εκατ. έναντι Ευρώ 7,86 εκατ. στις 

31/12/2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 60% (Ετήσιο ∆ελτίο και 

Ισολογισµός Χρήσης 2007).  

• 2008 Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισµό και 

βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη λειτουργούσες µονάδες, ώστε να 

συνεχίσουν να παρέχουν καινοτόµες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Επίσης 

επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες µονάδες (Ιασώ 

Παίδων, Ιασώ Θεσσαλίας). Έναρξη Ιασώ Παίδων. Τα επίσηµα εγκαίνια 

πραγµατοποιήθηκαν το Νοέµβριο του ιδίου έτους (Απολογισµός και Ετήσια 

Οικονοµική Έκθεση 2008). 

• 2009  Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. Ευρώ, όπως το 

νέο υπερσύγχρονο συγκρότηµα των ψηφιακών χειρουργείων, οι δύο Ψηφιακοί 

Μαστογράφοι, ο Αξονικός Τοµογράφος, ο Μαγνητικός Τοµογράφος (που 

λειτούργησε το 2010) και η νέα γ-Camera. 

Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική και θέτοντας σαν βασική του 

προτεραιότητα την υγεία της οικογένειας, το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο 

ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε την επωνυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε το 
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οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί ασφαλιστική κάλυψη υγείας στην ΙΑΣΩ 

Παίδων. 

• Στο ΙΑΣΩ General ολοκληρώθηκε η επένδυση κεφαλαίων για ιατρικό εξοπλισµό 

σε Ψηφιακό Μαστογράφο, Αξονικό Τοµογράφο 64 τοµών, Τραπέζι 

Στερεοστακτικής Βιοψίας και γ-Camera (που λειτούργησε το 2010). Στις αρχές 

του τρέχοντος έτους ξεκίνησε η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Γενικής, 

Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, δυναµικότητας 213 

κλινών (Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2009). 

 

4.4 ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. 

 

Η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1983 µε κύριο µέτοχο τον κ. 

Γεώργιο Αποστολόπουλο. Η έδρα της εταιρείας είναι το Μαρούσι Αττικής. ∆ιαθέτει 300 

κλίνες, οι οποίες υποστηρίζονται από 24 Χειρουργικές Αίθουσες και Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 30 κλινών. Μαζί µε τα πλήρως εξοπλισµένα και άρτια στελεχωµένα 

εργαστήριά του, το νοσοκοµείο καλύπτει τις ανάγκες για διάγνωση και νοσηλεία 

οποιουδήποτε περιστατικού, εκτός των µαιευτικών και των ψυχιατρικών 

(http://www.iatriko.gr). 

Η Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. κατέχει την πρώτη θέση, ως προς τον κύκλο εργασιών, στο 

σύνολο των ιδιωτικών κλινικών – θεραπευτηρίων, µε µερίδιο αγοράς (2008) της τάξης 

του 21%, όταν ο αµέσως επόµενος στην κατάταξη διεκδικεί µερίδιο αγοράς περίπου 10% 

(Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008 και 2009). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού η εταιρεία έχει ως σκοπό: 

1. Την οργάνωση, εκµετάλλευση και διοίκηση νοσηλευτικών µονάδων, κέντρων 

θεραπείας και αποκατάστασης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε χώρες του 

εξωτερικού, είτε αγοράζοντας δικά της ακίνητα είτε µισθώνοντας. 

2. Την ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων µε σκοπό την προαγωγή Ιατρικών Ερευνών 

και µεθόδων θεραπείας. 

3. Την οργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισµό νοσηλευτικών µονάδων στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

4. Την εκπαίδευση και εκλογή στελεχών και προσωπικού για λογαριασµό νοσηλευτικών 

µονάδων. 
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5. Την εισαγωγή από εξωτερικό και τη διάθεση σε νοσηλευτικές µονάδες Ιατρικών 

Εργαλείων, Οργάνων, Μηχανηµάτων καθώς και µηχανηµάτων οργάνωσης λογιστηρίων 

και των υπηρεσιών τους. 

6. Την οργάνωση υπηρεσιών προµήθειας σε νοσηλευτικές µονάδες αναγκαίου υλικού 

αναλώσιµου ή µη. 

7. Την παροχή συµβουλών οικονοµικής, διαχειριστικής κλπ. µορφής σε νοσηλευτικές 

µονάδες. 

8. Συµµετοχή σε Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) που έχουν ως 

αντικείµενο, την ανάθεση από ∆ηµόσιους Φορείς µε έγγραφες συµβάσεις, εκτέλεσης 

έργων ή παροχής υπηρεσιών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ∆ηµοσίων Φορέων 

σύµφωνα µε το Ν.3389/2005 όπως εκάστοτε ισχύει. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί : 

1. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.  

2. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε 

τρόπο.  

3. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.  

4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή 

παρεµφερή σκοπό. 

Το Ιατρικό Αθηνών έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, στην υπηρεσία EMS (Ασθενοφόρα), στα Κεντρικά Εργαστήρια, 

στο Τµήµα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας (Check-up) και στο Τµήµα Ιατρικής της 

Εργασίας (Επαγγελµατικό Check-up).  

Στη διάρκεια της πολυετούς του δραστηριοποίησης ο Όµιλος έχει λάβει πολυάριθµες 

εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, όχι µόνο για την υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών αλλά και την οικονοµική του ευρωστία και ανάπτυξη. 

Το 1998, το περιοδικό Forbes κατατάσσει τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών µεταξύ των 

300 σηµαντικότερων εταιρειών στον κόσµο, ενώ η έντονη επιχειρηµατική του 

δραστηριότητα και η συνεχής αναζήτηση βελτίωσης και επέκτασης των υπηρεσιών του, 

τον τοποθετεί, τα έτη 2001 και 2002, µεταξύ των 200 σηµαντικότερων εταιρειών του 

κόσµου. 

Το 2005, το περιοδικό European Business Magazine τοποθετεί την εταιρεία σε 

δεσπόζουσα θέση στον κατάλογο των “Hot 100” εισηγµένων εταιρειών. Παράλληλα, τα 
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έτη 2005 και 2007 ο Όµιλος συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο “Superbrands” ως 

εξέχουσα επωνυµία. 

Το 2009, σύµφωνα µε την ανεξάρτητη διεθνή έρευνα GLOBAL PULSE 2009, ο 

Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, ανακηρύχθηκε η εταιρεία µε την καλύτερη φήµη στον κλάδο 

ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το GLOBAL PULSE, είναι µια έρευνα που διεξήχθη 

από το διεθνούς κύρους οργανισµό Reputation Institute σε 32 χώρες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα βασικά σηµεία της ιστορίας «του Ιατρικού Αθηνών 

Ε.Α.Ε.»: 

• 1983 Ιδρύθηκε Ιατρικό Κέντρο Αθηνών µε αρχικά 187 κλίνες, ως αποτέλεσµα του 

οράµατος του Ιδρυτή και σηµερινού Προέδρου Γιώργου Αποστολόπουλου και 

των ανθρώπων που τον ακολούθησαν. 

• 1988 Ιδρύεται η «Ιατρικής Τεχνική», βιοµηχανία παραγωγής χειρουργικών 

εργαλείων στην Κόρινθο. 

• 1991 Το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» εισάγεται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ. Επίσης 

ξεκινά η λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

• 1996 Λαµβάνει χώρα η ίδρυση της Εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ Ε.Α.Ε". Επιπλέον εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ το 

«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

• 1997 Εξαγοράζεται το «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (νυν ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΨΥΧΙΚΟΥ). Επιπλέον, το 1997 είναι µία χρονιά σταθµός, καθώς ξεκινά στο 

Βουκουρέστι το διαγνωστικό κέντρο MEDSANA MEDICAL CENTER, το οποίο 

αποτελεί και την έξοδο της εταιρείας στα Βαλκάνια. 

• 1998 Ο Όµιλος συνεχίζει την επέκτασή της µε την εξαγορά της κλινικής "Αγ. 

Ελευθέριος" στην ∆άφνη δυναµικότητας 70 κλινών, ιδρύεται η «HOSPITAL 

AFFILIATES INTERNATIONAL», και υπογράφεται συµφωνία µίσθωσης της 

Κλινικής Αγίου Νικολάου στο Περιστέρι για 50 χρόνια. 

• 2000 Η χρονιά αυτή ήταν ορόσηµο για τον Όµιλο από πολλές πλευρές. Η 

σπουδαιότερη εξέλιξη είναι η έναρξη λειτουργίας του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού 

Θεσσαλονίκης. Αποτελεί τη µεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε την 

τελευταία 20ετία στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 

90.000.000 €. Εξασφαλίζει άριστες συνθήκες νοσηλείας και αίσθηµα ασφάλειας 

στους πολίτες, αλλά και 1200 µόνιµες θέσεις εργασίας. Με αυτή την εξέλιξη 
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άρχισαν να έρχονται ασθενείς από γειτονικές χώρες, ενώ παράλληλα το 

∆ιαβαλκανικό λειτουργεί και ως σηµείο για Ιατρική εκπαίδευση. Θεωρείται 

µάλιστα το µεγαλύτερο, το πιο σύγχρονο και το αρτιότερο νοσοκοµείο της 

Ευρώπης. Το Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι το πιο σύγχρονο 

νοσοκοµείο της Ευρώπης και αναδεικνύει τη συµπρωτεύουσα, σε Πρωτεύουσα 

της Ιατρικής στο χώρο της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Στεγάζεται σε κτίριο, 

συνολικής επιφανείας 52.000τ.µ. και 350 νοσηλευτικών κλινών. Έχει εξοπλισθεί 

στο σύνολό του µε τον πιο σύγχρονο ιατρικό, διαγνωστικό και εργαστηριακό 

εξοπλισµό τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες νοσηλείας για 

τον ασθενή και έχει στελεχωθεί µε κορυφαίους γιατρούς κάθε ειδικότητας. 

Επιπλέον το 2000 συντελέστηκε η εξαγορά της «Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» η οποία 

εκµεταλλεύεται την κλινική «IASIS» στον Πειραιά και «ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ» 

στο Παγκράτι, ενώ ο Όµιλος επεκτάθηκε και στην Τσεχία και τη Βουλγαρία. 

• 2001 Υπογράφεται συµφωνία µε την «Operations Abroad» για τη δυνατότητα 

νοσηλείας µέχρι και 25.000 Βρετανών ασθενών στο Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό 

Θεσσαλονίκης. Μέσω αυτής της συµφωνίας η εταιρεία δύναται να πραγµατοποιεί 

εξαγωγή υγείας, κάτι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδοµένα. Επιπλέον 

ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης µε απορρόφηση των θυγατρικών 

«IASIS» και «Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου» από τη µητρική, µε 

αποτέλεσµα η «Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ» να διαθέτει πλέον 9 νοσοκοµεία και να 

αποτελεί της κυρίαρχη δύναµη στην εγχώρια αγορά και την Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. 

• 2002 Τέθηκε σε λειτουργία η νέα κλινική της εταιρείας στην ∆άφνη, η οποία 

αποτελεί εξειδικευµένο νεφρολογικό κέντρο, καθώς και το νέο κτίριο στο Ιατρικό 

Αθηνών στο Μαρούσι. 

• 2003 Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (κλινική 

Αµαρουσίου), είναι η πρώτη στη Ελλάδα που πιστοποιείται κατά ISO. Επιπλέον 

πιστοποιούνται τα κέντρα Check-Up µε ISO 9001:2000. 

• 2004 Πιστοποιήθηκε µε ISO 9001:2000 η µονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

της Κλινικής Ψυχικού, µε HACCP η κεντρική κουζίνα του Ιατρικού 

∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και µε ISO 9001:2000 τα κεντρικά εργαστήρια του 

Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. 
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• 2005 Ξεκινά και δεύτερο διαγνωστικό κέντρο στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, 

καθώς το πρώτο λειτουργεί µε εντυπωσιακή πληρότητα. Το αποτέλεσµα της 

στρατηγικής της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» µε τις συνεχείς επενδύσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό σε συνδυασµό µε τις επιτυχηµένες εξαγορές και επεκτάσεις 

έχουν καταστήσει την εταιρεία σήµερα τη µεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη µονάδα 

παροχής διαγνωστικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων, εφάµιλλη αυτών της ∆υτικής Ευρώπης και ΗΠΑ. Με άλλα λόγια η 

θέση της στην αγορά µπορεί να θεωρηθεί ηγετική, καθώς εκτός από πρωτοπορία 

σε έσοδα και κερδοφορία, έχει τη µεγαλύτερη γεωγραφική παρουσία, τόσο την 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα υπολογίζεται, ότι οι νοσοκοµειακές 

µονάδες του Οµίλου καλύπτουν το 75% του ελληνικού πληθυσµού, ενώ το 

υπόλοιπο 25% είναι διάσπαρτο σε διάφορα µέρη και ως εκ τούτου οικονοµικά 

ασύµφορο να προσεγγιστεί γεωγραφικά. Η εταιρεία είναι Market Leader µε 

µερίδιο αγοράς περίπου 30% στον κλάδο της δευτεροβάθµιας περίθαλψης 

(Ετήσιο ∆ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2005). 

• 2007 Ίδρυση νέας κλινικής «Ιατρικού Αθηνών» στο Περιστέρι. Ο Όµιλος 

Asklepios Kliniken GmbH, κορυφαίος Όµιλος Υγείας στην Ευρώπη (µε 100 

νοσοκοµεία, 38.000 εργαζόµενους και περισσότερες από 20.000 νοσοκοµειακές 

κλίνες), συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου (Απολογισµός και Ετήσιο 

∆ελτίο Χρήσης 2007). 

• 2008 Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου MEDSANA εγκαινιάζει το τρίτο 

διαγνωστικό κέντρο του Οµίλου στη Ρουµανία Οµίλου (Απολογισµός και Ετήσιο 

∆ελτίο Χρήσης 2008). 

• 2009 Ξεκινά η λειτουργία του Μαιευτικού – Γυναικολογικού Κέντρου ΓΑΙΑ. 

Πρόκειται για τη σύµπραξη του Οµίλου  Ιατρικού Αθηνών µε το Κοινωφελές 

Ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν» Οµίλου (Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 

2009). 

 

4.5  EUROMEDICA Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 από την οικογένεια του ιατρού Κωνσταντίνου ∆ανιηλίδη 

µε σκοπό την παροχή ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλονίκης. Προήλθε από µετατροπή της 
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ατοµικής επιχειρήσεως του ιατρού Κωνσταντίνου ∆ανιηλίδη «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Κ.Ι. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆Η Η ΠΑΝΑΓΙΑ» που προϋπήρχε από το 

1954 και στεγαζόταν σε ενοικιαζόµενο χώρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης 

(http://www.euromedica.gr). 

Τα επόµενα χρόνια λειτούργησε σαν ιδιωτική κλινική, ενώ από το 1976, βάσει 

ανανεούµενων συµβάσεων, οι κλινικές εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν 

αποκλειστικά ως θεραπευτήριο του ΙΚΑ. Το 1996 εξαγοράζεται κατά 70% από την 

Euromedica Α.Ε. και προβαίνει, µαζί µε αυτήν, στην εξαγορά ποσοστού των εταιρειών 

«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.», «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.», και 

«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», ενώ σε συνεργασία µε ιδιώτες 

γιατρούς της Θεσσαλονίκης ιδρύει την εταιρεία «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», µε σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων 

γυναικολογικών υπηρεσιών στο χώρο της Βορείου Ελλάδος και την εταιρεία 

«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», µε 

σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 

περίθαλψης στον τοµέα της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής. 

Τον Οκτώβριο του 1999 εισάγει τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και, στη συνέχεια, αποκτά µέσω εξαγορών τις εταιρίες 

«ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» και «Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Ε.». Η εξαγορά της τελευταίας εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας 

για την ανάπτυξη του µαιευτικού-γυναικολογικού κλάδου της, σε συνδυασµό, µάλιστα, 

µε την ανέγερση της µαιευτικής- γυναικολογικής «ΓΕΝΕΣΙΣ». 

Η εταιρεία, σήµερα, δραστηριοποιείται στον τοµέα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

περίθαλψης, µε 18 κλινικές, 51 πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα (µε τµήµατα όλων των 

ιατρικών ειδικοτήτων), 3 οφθαλµολογικά κέντρα και 9 κλινικές αποκατάστασης µε 

συνολική δυναµικότητα 1621 κλινών. Πρόσφατα η εταιρεία επεκτάθηκε και στην 

Αλβανία ιδρύοντας 5 διαγνωστικά κέντρα (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 

Χρήσης 2008 και 2009). 

Κύρια χαρακτηριστικά του δικτύου της εταιρείας, είναι η ευρεία γεωγραφική 

διασπορά, η κοινή διαχείριση, η µεταφορά τεχνογνωσίας, η συµπληρωµατικότητα των 

δραστηριοτήτων, η υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ο 

τεχνολογικός εξοπλισµός τελευταίας γενιάς. 

Συγκεκριµένα, η εταιρεία καλύπτει 10 νοµούς, απασχολεί περίπου 2650 άτοµα, ενώ, 

σε ότι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισµό, αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα διαγνωστικά 
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κέντρα και οι κλινικές της Euromedica είναι συνδεδεµένα µε δίκτυο on-line, προκειµένου 

να επιταχύνεται η εκτέλεση των εξετάσεων και να περιορίζεται η περίπτωση ανθρώπινου 

λάθους. Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί Μηχανογραφικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο παρέχει 

τη δυνατότητα ενιαίου µηχανογραφικού αρχείου για κάθε ασθενή µε αποτέλεσµα τη 

σωστή ενηµέρωση των ιατρών και τη δυνατότητα άµεσης περίθαλψης του ασθενούς σε 

όλα τα σηµεία της Ελλάδας (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2007). 

Τέλος, οι υπηρεσίες της Euromedica προσφέρονται σε ιδιώτες αλλά και σε όλους τους 

ασφαλισµένους, καθώς η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις µε όλα σχεδόν τα δηµόσια 

ασφαλιστικά ταµεία και µε πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. 

 

4.6  METROPOLITAN Α .Ε. 

 

Το Metropolitan Hospital ιδρύθηκε το 2001, από συντελεστές µε πολυδιάστατη πείρα 

στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ανήκει στον Όµιλο ΠΕΡΣΕΥΣ, Υγειονοµική Μέριµνα 

Α.Ε., και κατάφερε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να καθιερωθεί στον κλάδο της 

ιδιωτικής υγείας (http://www.metropolitan-hospital.gr). 

Πρωταρχικός στόχος όλων των συντελεστών του Οµίλου είναι η παροχή υπηρεσιών 

υγείας υψηλών προδιαγραφών. Για τον λόγο αυτό, πλαισίωσε του ιατρούς µε εξοπλισµό 

και διαγνωστικά µέσα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να µπορούν απρόσκοπτα να 

παρέχουν στους ασθενείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Η µετοχική σύνθεση του Οµίλου αποτελείται από διακεκριµένους επιχειρηµατίες και 

θεσµικούς επενδυτές, managers υγείας µε πολυετή εµπειρία στο χώρο της υγειονοµικής 

µέριµνας, καθώς και από διακεκριµένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, της Ελλάδας 

και του εξωτερικού.  

Το Metropolitan συγκαταλέγεται σήµερα ανάµεσα στα κορυφαία νοσηλευτικά 

ιδρύµατα της χώρας. Το Νοσοκοµείο  επιλέγουν για την νοσηλεία τους σε ετήσια βάση 

πάνω από 25.000 ασθενείς ενώ επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία, τα ∆ιαγνωστικά 

Τµήµατα και το Τµήµα Επειγόντων περιστατικών πάνω από 150.000 ασθενείς. 

Ο συνολικός σχεδιασµός της κτιριακής υποδοµής του Metropolitan είναι αποτέλεσµα 

πολύµηνης µελέτης µε στόχο τη δηµιουργία του ιδανικού περιβάλλοντος νοσηλείας για 

τους ασθενείς.  

Οι  εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου Metropolitan βρίσκονται στην παραλιακή 

λεωφόρο στο Νέο Φάληρο απέναντι από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το Νοσοκοµείο 

διαθέτει περίπου 230 κλίνες. Το Νοσοκοµείο καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και 
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διαθέτει όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια και µέσα εξασφαλίζοντας στους ασθενείς 

ολοκληρωµένες συνθήκες νοσηλείας, ιατρικής, επιστηµονικής και νοσηλευτικής 

παρακολούθησης. Ειδικότερα: 

• Το Metropolitan διαθέτει δύο µονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργική και 

καρδιολογική. Οι χειρουργικές αίθουσες του Νοσοκοµείου είναι εξοπλισµένες 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα µε δυνατότητα αυτόµατης µετακίνησης της 

χειρουργικής κλίνης κατά τη διάρκεια της επέµβασης µε προφορική εντολή του 

χειρουργού. 

• Η πολυδύναµη Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διαθέτει ιατρικό 

εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας που ελέγχει όλες τις ζωτικές λειτουργίες του 

ασθενούς µε αυτόµατη ειδοποίηση σε περιπτώσεις ανάγκης. Η Καρδιολογική 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αντιµετωπίζει αµέσως µε τις πλέον σύγχρονες 

µεθόδους κάθε οξύ καρδιολογικό συµβάν. 

• Το Νοσοκοµείο διαθέτει υπερσύγχρονα διαγνωστικά µέσα, τελευταίας 

κατασκευής, που ελαχιστοποιούν τον χρόνο εξέτασης, καθώς και τα ποσοστά 

επεµβατικών πράξεων. Για παράδειγµα, µε τα µηχανήµατα νέας γενιάς που έχει 

το Νοσοκοµείο, µπορούν να αποφευχθούν επεµβατικές πράξεις, όπως οι 

στεφανιογραφίες µε µια αξονική τοµογραφία, ενώ τα νοσηλευτικά κρεβάτια, τα 

οποία θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσµο, µπορούν να πάρουν θέση 

πολυθρόνας, πιέζοντας µόνο ένα κουµπί. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 

Metropolitan, εγκατέστησε ένα πρωτοποριακό σύστηµα, σχεδιασµένο ειδικά για 

νοσοκοµεία, το οποίο παρέχει στον ασθενή τη δυνατότητα ελέγχου όλων των 

ρυθµίσεων του δωµατίου (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, κλήση νοσηλευτή, 

Internet) από το ατοµικό του τηλεχειριστήριο. 

• Η υποδοµή των δωµατίων (µονόκλινα και σουίτες) είναι τέτοια που µπορεί να 

εξασφαλίσει την απρόσκοπτη επαγγελµατική δραστηριότητα των ασθενών, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα fax, H/Y, Internet και γραµµατειακής υποστήριξης. 

• Η εφαρµογή της αντίληψης του Home in Hospital και η προέκταση του οικείου 

περιβάλλοντος του ασθενούς στους χώρους νοσηλείας, στοχεύουν στη βελτίωση 

του ψυχολογικής κατάστασης και στην ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας του. 

Τα νοσηλευτικά κρεβάτια σε συνεργασία µε τα πρωτοποριακά συστήµατα της 

Siemens δίνουν τη δυνατότητα στον ασθενή, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, 

να ελέγχει όλες τις λειτουργίες του δωµατίου του µε ένα ατοµικό τηλεχειριστήριο. 
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• Πρέπει να επισηµανθεί ότι, το Νοσοκοµείο διαθέτει ένα υπερσύγχρονο σύστηµα 

πληροφορικής, µε δυνατότητες interactive επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου, 

τόσο για τους ιατρούς, όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς. Για παράδειγµα, οι 

ιατροί έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς, ακόµη 

και εάν βρίσκονται εκτός νοσοκοµείου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η 

σωστή παρακολούθηση και ολοκληρωµένη θεραπεία όλων των ασθενών. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 
2008. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 
2007. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 
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• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιο ∆ελτίο και 
Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2009,  Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2008,  Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2007 και 
Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2006 και 
Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2005 και 
Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• http://www.iatriko.gr 

• http://www.iaso.gr 

• http://www.hygeia.gr 

• http://www.euromedica.gr 

• http://www.metropolitan-hospital.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1  Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε µια γενική απεικόνιση της εξέλιξης των 

σηµαντικότερων οικονοµικών µεγεθών των υπό εξέταση επιχειρήσεων, µέσω της 

ανάλυσης αριθµοδεικτών τάσης και κοινού µεγέθους των οικονοµικών καταστάσεών 

τους. Το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων συµπεριλαµβανοµένων των 

ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσης σε κάθετη µορφή,  µε βάση την ανάλυση 

κοινού µεγέθους και αριθµοδεικτών τάσης για όλες τις υπό εξέταση επιχειρήσεις και για 

την εξαετία 2004-2009 δίδονται στο παράρτηµα της εργασίας. Παράλληλα, για την 

ουσιαστικότερη και ευκολότερη κατανόηση του µεγάλου αριθµού των πιο πάνω πινάκων, 

για κάθε επιχείρηση δίδονται τρία διαγράµµατα. Το πρώτο και το δεύτερο αφορά την 

διαχρονική εξέλιξη των επί µέρους στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού 

αντίστοιχα. Το τρίτο αφορά την διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων των πινάκων των 

αποτελεσµάτων χρήσης. Τα διαγράµµατα αυτά βρίσκονται στο τέλος του κεφαλαίου. 

Τα δεδοµένα (ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) αντλήθηκαν από διάφορες 

πηγές αφενός για να διασταυρωθεί η ορθότητα τους αφετέρου για να συµπληρωθούν 

λεπτοµέρειες οι οποίες δεν υπήρχαν στα αρχικά δεδοµένα. Συνοπτικά οι πηγές αυτές 

ήταν: (α) οι ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις των επιχειρήσεων (β) οι δηµοσιευµένοι 

ισολογισµοί των επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και (γ) οικονοµικά 

στοιχεία από τις δύο µεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των στατιστικών  και οικονοµικών 

πληροφοριών της Ηellastat A.E.  και της ICAP group. Πλήρης κατάλογος των πηγών 

αυτών δίδονται στο τέλος του κεφαλαίου. 

 

5.2  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 

 

Η εταιρία ακολουθώντας αναπτυξιακή στρατηγική εµφανίζεται στη διάρκεια της 

εξαετίας 2004-2009 να έχει αυξήσει τα µεγέθη του ισολογισµού της κατά 324%, ποσοστό 

πολύ µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες προς εξέταση επιχειρήσεις του κλάδου.  Σε απόλυτες 

τιµές ο ισολογισµός από 131 εκατ. ευρώ το 2004 αυξήθηκε στα 555 εκατ. ευρώ το 2009.  
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Η θεαµατική αυτή αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

κατά 705,23% την εξαετία 2004-2009.  Τα ίδια κεφάλαια σαν ποσοστό επί του συνόλου 

του παθητικού αυξήθηκαν από 37,73%  το 2004 στο 71,66% το 2009. Στο τέλος της 

εξαετίας (2009) η επιχείρηση έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων απ’ όλες τις 

επιχειρήσεις που εξετάζονται στην εργασία αυτή. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στο σηµείο να 

αποτελούν το 2009 µόλις το 3,35% του συνολικού παθητικού, ενώ και οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 36,92% του συνολικού παθητικού το 2004 έπεσαν στο 

24,99% το 2009. Εξαίρεση αποτελούν οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις του 2008 λόγω της 

σύναψης ενός µεγάλου δανείου της τάξης των 313 εκατ. ευρώ. 

Το ποσοστό του  µη κυκλοφορούντος  ενεργητικού κυµαίνεται µεταξύ 66,98% και 

84,93% του συνολικού ενεργητικού. Σε απόλυτες τιµές από 106 εκατ. ευρώ το 2004 

έφτασε τα 471 εκατ. ευρώ το 2009. Ειδικότερα ενώ οι επενδύσεις σε κτίρια και 

εξοπλισµό παρέµειναν στα ίδια επίπεδα  οι αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλες εταιρείες 

αυξήθηκαν σηµαντικά σε ποσοστό που φτάνει το 65,1% του συνολικού ενεργητικού το 

2009, προσδιορίζοντας σε µεγάλο βαθµό την στρατηγική επέκτασης που έχει επιλέξει η 

επιχείρηση.  

Το κυκλοφορούν ενεργητικό σαν ποσοστό του συνολικού ενεργητικού παρέµεινε 

διαχρονικά κάτω του 23% (µε εξαίρεση το 2008) µε τον λογαριασµό των  απαιτήσεων να 

έχει το µεγαλύτερο ποσοστό. Αντίθετα τα αποθέµατα και τα διαθέσιµα παραµένουν 

διαχρονικά κάτω του 4% (επί του συνόλου του ενεργητικού), µε εξαίρεση το 2008 όπου 

τα διαθέσιµα φτάνουν το 26,68%. 

Στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης 

αυξήθηκε από 61 εκατ. ευρώ το 2004 στα 141 εκατ. ευρώ το 2009 σηµειώνοντας αύξηση 

130,86%.  

Το κόστος πωλήσεων σηµείωσε µεταξύ 2004 και 2009 συνολική αύξηση 97,48%, µε 

το ποσοστό του επί των πωλήσεων να µειώνεται από 95,43% το 2004 στο 81,63%  το 

2009. Έτσι τα µικτά κέρδη παραµένουν σε µονοψήφια ποσοστά κάτω του 6% επί των 

πωλήσεων την πρώτη διετία σηµειώνοντας αύξηση τα επόµενα χρόνια που φτάνει στο 

18,37% επί των πωλήσεων το 2009. Τα σχετικά µεγάλα λειτουργικά έξοδα (που έφτασαν 

το 2006 το 14,59% επί των πωλήσεων) σε συνδυασµό µε τα µικρά µικτά κέρδη είχαν σαν 

αποτέλεσµα την τριετία 2004-2006 τα κέρδη από την συνήθη λειτουργία (ΚΠΤΦ) να 

είναι ακόµα και αρνητικά.  Η κατάσταση βελτιώνεται την επόµενη τριετία και τελικά τα 

ΚΠΤΦ έφτασαν το 12% επί των πωλήσεων το 2009. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται 
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και στα κέρδη προ φόρων όπου τα µηδαµινά έσοδα από επενδύσεις οδήγησαν τα κέρδη 

προ φόρων να κλείνουν µε αρνητικό πρόσηµο τα δύο πρώτα έτη και µόλις στο 0,79% επί 

των πωλήσεων το 2006. Η κατάσταση βελτιώνεται πολύ την επόµενη τριετία µε τα κέρδη 

προ φόρων να φτάνουν το 12,94% επί των πωλήσεων το 2009. 

Τέλος τα κέρδη µετά φόρων φτάνουν το 9,59% επί των πωλήσεων το 2009 από 1,43% 

το 2004 σηµειώνοντας µια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 1450% µέσα στη εξαετία 

(σε απόλυτες τιµές από 0,9 εκατ. ευρώ το 2004 σε 13,6 εκατ. ευρώ το 2009). 

 

5.3  ΙΑΣΩ  Α.Ε. 

 

Οι µεταβολές στα επιµέρους στοιχεία του ισολογισµού της επιχείρησης είχαν σαν 

αποτέλεσµα µία συνολική αύξηση του ενεργητικού και του παθητικού της τάξεως του 

32,35%, κατά την εξαετία 2004-2009. Σε απόλυτες τιµές ο ισολογισµός από 224 εκατ. 

ευρώ το 2004 αυξήθηκε στα 296 εκατ. ευρώ το 2009. 

Τα ίδια κεφάλαια µε κάποιες αυξοµειώσεις παρέµεναν σταθερά στο τέλος της 

εξαετίας, µε το ποσοστό τους στο συνολικό παθητικό να µειώνεται από 75,01% το 2004 

στο 56,83% το 2009. Η επιχείρηση έχει τα µεγαλύτερα ποσοστά ιδίων κεφαλαίων απ΄ 

όλες τις υπό εξέταση επιχειρήσεις την τριετία 2004-2006, ενώ την επόµενη τριετία 2007-

2009 βρίσκεται στη δεύτερη θέση µετά από το ΥΓΕΙΑ.  

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξάνονται στο τέλος του 2009 περίπου 5 φορές σε 

σχέση µε το  2004 µε το ποσοστό τους στο σύνολο του παθητικού να ανέρχεται στο 

31,13% το 2009 από 8,68% το 2004.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη 

µεγάλης διάρκειας δανείων. Αντίθετα οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις παραµένουν σε 

απόλυτες τιµές σχεδόν σταθερές µεταξύ 2004 και 2009, µε το ποσοστό τους επί του 

συνόλου του παθητικού να µειώνεται από 16,31% το 2004 στο 12,05% το 2009. 

Το ποσοστό του  µη κυκλοφορούντος  ενεργητικού παραµένει σταθερά πάνω από 84%  

του συνολικού ενεργητικού καθ’ όλη την εξαετία 2004-2009, παρουσιάζοντας µια 

αύξηση στο τέλος της εξαετίας της τάξης του 37,24%. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

(ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός) παρουσιάζουν  αύξηση στο τέλος της εξαετίας 

23,54% µε  τα ποσοστά τους επί του συνολικού ενεργητικού να είναι της τάξης του 48%. 

Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες ακολουθούν την  ίδια πορεία µε τελική αύξηση 

56,02% και ποσοστά επί του συνολικού ενεργητικού της τάξεως του 40%. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό εµφανίζει οριακή αύξηση 2,19% κατά την εξαετία 2004-

2009, µε το ποσοστό του επί του συνολικού ενεργητικού να µειώνεται από 13,97% το 
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2004 στο 10,78% το 2009. ∆ιαχρονικά τα αποθέµατα παρέµειναν περίπου σταθερά σε 

ποσοστό γύρω στο 1% του συνολικού ενεργητικού, οι απαιτήσεις υπερδιπλασιάστηκαν 

µε το ποσοστό τους να φτάνει το 6,25% επί του συνολικού ενεργητικού το 2009, ενώ 

τέλος τα διαθέσιµα µειώθηκαν στο ένα τρίτο από 8,18% το 2004 στο 2,17% το 2009. 

Εξετάζοντας την κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης της επιχείρησης 

διαπιστώνουµε µία αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 43,85% την εξαετία 2004-2009, 

από τα 74 εκατ. ευρώ το 2004 στα 106 εκατ. ευρώ το 2009. 

Το κόστος των πωλήσεων διαµορφώνεται µεταξύ  62% και  69% επί των πωλήσεων 

καθ’ όλη την εξαετία, διαµορφώνοντας τα µικτά κέρδη σε ποσοστά επί των πωλήσεων 

µεταξύ 31% και 38%, µε µία αύξηση του 30,03% µεταξύ 2004 και 2009. 

Ο συνδυασµός των λειτουργικών εσόδων και εξόδων οδηγεί τα κέρδη από την συνήθη 

λειτουργία (ΚΠΤΦ) σε ποσοστά επί των πωλήσεων µεταξύ 25% και 33%, µε αύξηση της 

τάξης του 27,51% µεταξύ του 2004 και του 2009. 

Τα µικρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα όπως και τα έσοδα από επενδύσεις που δεν 

ξεπερνούν σε ποσοστό το 1,6% επί των πωλήσεων οδηγούν τα κέρδη προ φόρων σε 

ποσοστά επί των πωλήσεων µεταξύ 26% και 33%. 

Η αφαίρεση των φόρων οδηγεί τα κέρδη µετά φόρων σε ποσοστά επί των πωλήσεων 

µεταξύ 16% και 23% για όλη την εξαετία 2004-2009, τα οποία είναι µε διαφορά τα 

µεγαλύτερα ποσοστά κερδών από τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις στην εργασία αυτή. 

∆ιαχρονικά η αύξηση των κερδών από το 2004 µέχρι το 2009 είναι της τάξης του 

31,46%, από τα 13 εκατ. ευρώ στα 17 εκατ. ευρώ. 

 

5.4  ΙΑΤΡΙΚΟ  Ε.Α.Ε. 

 

Η επιχείρηση  εµφανίζεται κατά την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009 να έχει αυξήσει 

τα µεγέθη του ισολογισµού της κατά 35,41%, από  τα 372 εκατ. ευρώ το 2004 στα 504 

εκατ. ευρώ το 2009. 

Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων παραµένει περίπου σταθερό, γύρω στο 37%, επί του 

συνολικού παθητικού για όλη την  εξαετία 2004-2009, αυξανόµενο από τα 143 εκατ. 

ευρώ το 2004 στα 179 εκατ. ευρώ το 2009, ήτοι µία αύξηση της τάξης του 25,70%. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µετά από µια µείωση την διετία 2005-2006 σε σχέση 

µε το 2004 στην συνέχεια αυξάνουν ιδιαίτερα, κυρίως λόγω των τοκοφόρων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης, κλείνοντας µε µία αύξηση της τάξης του 66,30% µεταξύ 
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2004 και 2009. Το ποσοστό τους επί του συνολικού παθητικού κυµαίνεται µεταξύ του 

16% και 40%. 

Οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις κυµαίνονται µεταξύ του 25% και 48% επί του 

συνολικού παθητικού, µε τις υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές της επιχείρησης να 

αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι τους. Η συνολική αύξηση τους κατά την εξαετία 

2004-2009 είναι της τάξης του 18,84%. 

Το ποσοστό του  µη κυκλοφορούντος  ενεργητικού επί του συνολικού ενεργητικού  

µειώνεται σταδιακά από το 74,50% το 2004 στο 57,96% το 2009. Σε απόλυτες τιµές 

κυµαίνεται µεταξύ των 273 και 300 εκατ. ευρώ, µε τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

(κτίρια, εξοπλισµός κ.τ.λ.) να αποτελούν το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό του. Αξίζει 

να σηµειωθεί το πολύ χαµηλό ποσοστό των επενδύσεων σε άλλες εταιρίες, το µικρότερο 

από τις υπό εξέταση επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό σηµείωσε σταδιακή αύξηση, µε το ποσοστό του επί του 

συνολικού ενεργητικού να αυξάνει από το 25,50% το 2004 στο 42,04% το 2009. Στο 

τέλος της εξαετίας 2004-2009 παρουσιάζεται αυξηµένο κατά 123,23%, από τα 95 εκατ. 

ευρώ το 2004 στα 212 εκατ. ευρώ το 2009. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση οφείλεται 

κυρίως στις απαιτήσεις της επιχείρησης που έφτασαν το 2009 τα 159 εκατ. ευρώ. 

Αντίθετα τα αποθέµατα  παραµένουν διαχρονικά κάτω του 1,4% (επί του συνόλου του 

ενεργητικού), ενώ και τα διαθέσιµα δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 5% (επί του συνόλου 

του ενεργητικού).  

Από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της 

επιχείρησης σηµείωσε αύξηση κατά 53,50% στην διάρκεια της εξαετίας 2004-2009, από 

τα  182 εκατ. το 2004 στα  279 εκατ. ευρώ το 2009. Από τα ποσά αυτά προκύπτει ότι το 

ΙΑΤΡΙΚΟ παρουσιάζει τους µεγαλύτερους κύκλους εργασιών απ’ όλες τις επιχειρήσεις 

που µελετώνται στην εργασία αυτή. 

Το κόστος πωλήσεων κυµαίνεται µεταξύ 81,5%-84,5% επί των πωλήσεων, 

διαµορφώνοντας το ποσοστό των µικτών κερδών επί των πωλήσεων µεταξύ 15,5% και 

18,5%. 

Τα αρκετά υψηλά λειτουργικά έξοδα (που κυµαίνονται µεταξύ  9,5%-12,5% επί των 

πωλήσεων) οδηγούν τα κέρδη από την συνήθη λειτουργία (ΚΠΤΦ) σε µονοψήφια 

ποσοστά επί των πωλήσεων, µε εξαίρεση το 2006 όπου τα ΚΠΤΦ φτάνουν το 10,53%. 

Η αφαίρεση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων  διαµορφώνουν τα κέρδη προ φόρων σε 

ποσοστά 2,5%-8,5% επί των πωλήσεων. Τα κέρδη µετά φόρων τέλος είναι κάτω του 6% 

επί των πωλήσεων, µε την µέγιστη κερδοφορία την διετία 2006-2007, ενώ στο τέλος της 
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εξαετίας η κερδοφορία φτάνει στο µικρότερο ποσοστό επί των πωλήσεων στο 1,88%. Σε 

απόλυτα µεγέθη τα 10 εκατ. ευρώ το 2004 φτάνουν τα 16 εκατ. το 2007 για να κλείσουν 

στα 5,3 εκατ. ευρώ το 2009. 

 

5.5  EUROMEDICA  Α .Ε. 

 

Ο ισολογισµός της επιχείρησης παρουσιάζεται αυξηµένος κατά 214,41% κατά την 

περίοδο 2004-2009, από 173 εκατ. ευρώ το 2004 στα 543 εκατ. ευρώ το 2009. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εντυπωσιακή αύξηση των µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης, που από τα 32 εκατ. ευρώ το 2004 έφτασαν τα 247 εκατ. 

το 2009, πραγµατοποιώντας αύξηση της τάξης του 676,22%. Τα δάνεια που σύναψε η 

επιχείρηση (κυρίως το 2008 και το 2009) αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό των 

µακροπρόθεσµων αυτών υποχρεώσεων. Το ποσοστό τους επί του συνολικού παθητικού  

αυξάνεται σταδιακά από το 18,44% το 2004 στο 45,53% το 2009. 

Αντίθετα το ποσοστό των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων επί του συνολικού παθητικού  

µειώνεται από το 41,04% το 2004 στο 27,03% το 2009. Σε απόλυτα µεγέθη οι 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις την εξαετία 2004-2009 διπλασιάζονται, από τα 71 εκατ. ευρώ 

το 2004 στα 147 εκατ. ευρώ το 2009. 

Οµοίως, το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων επί του συνολικού παθητικού µειώνεται 

από το 40,52% το 2004 στο 27,44% το 2009. Σε απόλυτα µεγέθη τα 70 εκατ. ευρώ του 

2004 φτάνουν τα 149 εκατ. ευρώ το 2009 (ποσοστό αύξησης για την εξαετία 112,91%). 

Το ποσοστό του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κυµαίνεται µεταξύ  59%-81% του 

συνόλου του ενεργητικού, αυξάνεται δε κατά 185,14% µεταξύ 2004 και 2009. Η αύξηση 

αυτή προήλθε από την µεγάλη άνοδο των πάγιων στοιχείων (κτίρια, εξοπλισµό κλπ.) και 

επενδύσεων σε άλλες εταιρείες, µε ποσοστά αύξησης επί του συνολικού ενεργητικού 

180,74% και 258,60% αντίστοιχα, για την περίοδο 2004-2009. Σε απόλυτα µεγέθη, το µη 

κυκλοφορούν ενεργητικό, από τα 140 εκατ. ευρώ το 2004 έφτασε τα 398 εκατ. ευρώ το 

2009. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερτετραπλασιάζεται κατά την διάρκεια της εξαετίας, 

από τα 33 εκατ. ευρώ το 2004 στα 145 εκατ. ευρώ το 2009. Το ποσοστό του επί του 

συνολικού ενεργητικού είναι µεταξύ 19% και 41%, µε το ποσοστό των απαιτήσεων  να 

κυµαίνεται µεταξύ 17%-26%. Τα αποθέµατα κατά την διάρκεια της εξαετίας είναι 

περίπου 1% ενώ τα διαθέσιµα δεν ξεπερνούν το 3,5%.  
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Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης παρουσιάζει τη διετία 2005-2006 αυξήσεις της 

τάξης του 7,34% και 20,64% αντίστοιχα, σε σχέση µε το 2004. Την επόµενη τριετία ο 

κύκλος εργασιών εκτινάσσεται και φτάνει το 2009 σε αύξηση του 140,91% σε σχέση µε 

το 2004. Σε απόλυτες τιµές ο αρχικός κύκλος εργασιών των 70 εκατ. ευρώ το 2004 

φτάνει τα 168 εκατ. ευρώ το 2009. Η ακόµα µεγαλύτερη αύξηση του κόστους πωλήσεων 

(που φτάνει το 2009 να είναι µεγαλύτερος κατά 158,15% σε σχέση µε το 2004) οδηγεί σε 

µείωση τα ποσοστά µικτού κέρδους, από το 18,43% επί των πωλήσεων το 2004 στο 

12,59% το 2009. 

Τα αρκετά υψηλά λειτουργικά έξοδα οδηγούν τα κέρδη από τη συνήθη  λειτουργία της 

επιχείρησης  σε ακόµα µικρότερα ποσοστά επί των πωλήσεων που κυµαίνονται µεταξύ 

5,5%-8,5%. 

Την τριετία 2004-2006, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα οδηγούν τα κέρδη προ φόρων 

κάτω του 5,2%. Αντίθετα το 2007 τα ιδιαίτερα υψηλά κέρδη από επενδύσεις σε άλλες 

επιχειρήσεις (της τάξης των 19 εκατ. ευρώ) εκτινάσσει τα κέρδη προ φόρων στο 16,34% 

επί των πωλήσεων. Αντίθετα την διετία 2008-2009 οι επενδύσεις  παρουσιάζουν κάθετη 

πτώση, παρουσιάζοντας ζηµίες 21 και 22 εκατ. ευρώ,  αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί τα κέρδη προ φόρων σε ζηµίες πάνω από 15,5% επί των πωλήσεων για την διετία 

αυτή. 

Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα κέρδη (ζηµίες) µετά τους φόρους, Έτσι την 

πρώτη τριετία 2004-2006 τα κέρδη µετά φόρων διαµορφώνονται στο  3,43%, 1,31% και 

1,40% επί των πωλήσεων αντίστοιχα. Σε απόλυτες τιµές φτάνουν τα 2,4 εκατ. το 2004, το 

1 εκατ. το 2005 και τα 1,2 εκατ. ευρώ το 2006. Τα κέρδη µετά φόρων το 2007 

εκτινάσσονται στα 17,5 εκατ. ευρώ ή στο 11,46% επί των πωλήσεων. Οι 

αναπροσαρµογές κεφαλαίων και αποθεµατικών οδηγούν τις ζηµίες µετά τους φόρους στο  

-22,25% (συνολική ζηµία 35,5 εκατ. ευρώ) επί των πωλήσεων το 2008 και στο -0,87% 

(συνολική ζηµία  1,5 εκατ. ευρώ) το 2009. 

 

5.6  METROPOLITAN  A.E. 

 

Το METROPOLITAN είναι η µοναδική υπό εξέταση επιχείρηση που δεν είναι 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι µεταβολές στον ισολογισµό κατά την εξαετία 

2004-2009 παρουσιάζουν µια συνολική αύξηση 60,10%, από τα 124 εκατ. ευρώ το 2004 

στα 199 εκατ. ευρώ το 2009. Τα απόλυτα µεγέθη της επιχείρησης είναι τα µικρότερα από 

τις πέντε υπό εξέταση επιχειρήσεις. 
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Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 80,80% κατά την εξαετία 2004-

2009, από τα 51 εκατ. ευρώ το 2004 στα 92 εκατ. ευρώ το 2009. Το ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων επί του συνόλου του παθητικού κυµαίνεται µεταξύ 40% και 47%. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης διπλασιάστηκαν κατά την διάρκεια 

της εξαετίας, µε το ποσοστό τους επί του συνόλου του παθητικού να κυµαίνεται µεταξύ 

12%-28%. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσίασαν αισθητά µικρότερη αύξηση 

κατά την διάρκεια της εξαετίας της τάξης το 20%. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του 

παθητικού κυµαίνεται µεταξύ 26%-42%. 

Το µη κυκλοφορούν ενεργητικό από τα 97 εκατ. ευρώ το 2004 αυξάνεται στα 139 

εκατ. ευρώ το 2009, µία αύξηση της τάξης του 42,66%. Το ποσοστό του επί του 

συνολικού ενεργητικού  κυµαίνεται µεταξύ 67%-78%. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερδιπλασιάζεται από το 2004 έως το 2009 από τα 27 

εκατ. ευρώ το 2004 στα 60 εκατ. ευρώ το 2009. Το µεγαλύτερο ποσοστό του είναι αυτό 

των απαιτήσεων, µε τα αποθέµατα να είναι µεταξύ 2%-4% του συνολικού ενεργητικού.  

Οι κύκλοι εργασιών της επιχείρησης παρουσιάζουν µια σταδιακή αύξηση από το 2004 

µέχρι το 2008, από τα 56 εκατ. ευρώ στα 92 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 παρουσιάζεται µια 

οριακή πτώση στα 90 εκατ. ευρώ. Η τελική αύξηση σε σχέση µε το 2004 είναι 60,84%.  

Οι κύκλοι εργασιών της επιχείρησης είναι οι µικρότεροι από τις 5 υπό εξέταση 

επιχειρήσεις στην εργασία αυτή. Το κόστος πωλήσεων διαµορφώνεται µεταξύ 84-90% 

επί των πωλήσεων, µε τα µικτά κέρδη να κυµαίνονται µεταξύ 10%-16%. 

Τα µικρά λειτουργικά έξοδα (τα µικρότερα από τις 5 υπό εξέταση επιχειρήσεις) 

οδηγούν τα κέρδη από τη συνήθη λειτουργία µεταξύ του 7,7%-14,2%.  Αντίθετα τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα µειώνουν τα κέρδη προ φόρων σε µονοψήφια ποσοστά επί των 

πωλήσεων.  

Η αφαίρεση των τόκων, φτάνουν τα κέρδη µετά φόρων σε ποσοστά που είναι µεταξύ 

2,9%-6,4% επί των πωλήσεων, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να επιτυγχάνεται το 2007 και 

το µικρότερο το 2009. Σε απόλυτες τιµές τα κέρδη µετά φόρων κυµαίνονται µεταξύ 2,2 

και 5,4 εκατ. ευρώ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: METROPOLITAN A.E. - Αποτελέσµατα χρήσης (τα ποσά σε ευρώ) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 5ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 
2008. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 
2007. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιο ∆ελτίο και 
Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2009,  Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2008,  Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 
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• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2007 και 
Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2006 και 
Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2005 και 
Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 
2010. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 
2009. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 
2008. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 
2007. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 
2006. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 
2005. 

• http://www.iatriko.gr 
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• http://www.iaso.gr 

• http://www.hygeia.gr 

• http://www.euromedica.gr 

• http://www.metropolitan-hospital.gr 

• http://www.hellastat.com 

• http://www.icap.gr  

• http://www.ase.gr  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Μετά την αναλυτική εξέταση των σηµαντικότερων µεγεθών, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των υπό µελέτη 

επιχειρήσεων, στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε αναλυτικά την πορεία των 

σηµαντικότερων αριθµοδεικτών των επιχειρήσεων αυτών. Όλοι οι  αριθµοδείκτες για 

κάθε επιχείρηση δίδονται σε πίνακες  στο παράρτηµα της εργασίας αυτής. 

Για την ευκολότερη αλλά και πληρέστερη κατανόηση της µελέτης των αριθµοδεικτών, 

στο τέλος του κεφαλαίου δίδονται αναλυτικά διαγράµµατα για το σύνολο των 

αριθµοδεικτών ανά κατηγορία, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν θεωρητικά στο κεφάλαιο 2. 

Ο τρόπος παρουσίασης των αριθµοδεικτών που έχει επιλεχθεί στα διαγράµµατα αυτά 

είναι η παράθεση του ίδιου αριθµοδείκτη για όλες τις εταιρείες και για όλη την υπό 

εξέταση χρονική περίοδο, στο ίδιο διάγραµµα έτσι ώστε αφενός να αναλύονται οι τιµές 

και η  πορεία του αριθµοδείκτη για κάθε εταιρεία αφετέρου να γίνεται άµεση σύγκριση 

του αριθµοδείκτη για όλες τις εταιρείες έτσι ώστε να εξάγονται συµπεράσµατα για τις 

οµοιότητες αλλά και τις  πιθανές διαφορετικές πολιτικές που εφαρµόζει η κάθε 

επιχείρηση.   

 

6.2  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 

 

6.2.1  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Μελετώντας τον δείκτη γενικής ρευστότητας για την χρονική περίοδο 2004-2009 

παρατηρούµε µια πολύ µικρή αύξηση µε τον δείκτη να βρίσκεται πολύ κάτω της 

µονάδας, µεταξύ 0,51 και 0,64. Η ρευστότητα της επιχείρησης κρίνεται αντικειµενικά 

χαµηλή, η µικρότερη από τις υπόλοιπες υπό εξέταση επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα η 

επιχείρηση να παρουσιάζεται αρκετά επισφαλής έναντι των πιστωτών της, µε χαµηλή 

ικανότητα εξόφλησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της. Τα σχετικά µικρά 
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αποθέµατα δεν διαφοροποιούν την κατάσταση µε τον δείκτη ειδικής ρευστότητας να 

υπολείπεται ελάχιστα του αντίστοιχου της γενικής ρευστότητας.  

 

6.2.2  Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

           

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού εµφανίζει έντονα πτωτική τάση 

κατά την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009 (µε εξαίρεση µια µικρή αύξηση το 2005), τάση 

που ξεκίνησε από το 2001. Οι τιµές του την τριετία 2007-2009 είναι οι χαµηλότερες από τις 

πέντε εξεταζόµενες επιχειρήσεις. Η αλµατώδης αύξηση του ενεργητικού (κατά 324% το 2009 

σε σχέση µε το 2004) συνοδεύτηκε µε πολύ µικρότερη αύξηση των πωλήσεων (κατά 131% 

το 2009 σε σχέση µε το 2004) δείχνοντας την αδυναµία της επιχείρησης να χρησιµοποιήσει 

τα περιουσιακά της στοιχεία µε τον καλύτερο τρόπο στην πραγµατοποίηση των πωλήσεων 

της. 

Ο δείκτης ταχύτητας µη κυκλοφορούντος ενεργητικού εµφανίζει και αυτός έντονη 

πτωτική τάση κατά την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009 (µε εξαίρεση µια µικρή αύξηση το 

2005), τάση που ξεκίνησε από το 2001. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί όλο και σε µικρότερο βαθµό τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση µε τις 

πωλήσεις της και εποµένως παρουσιάζει κάποιου είδους υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια 

στοιχεία του ενεργητικού της. 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων την τριετία 2004-2006   είναι σε 

ικανοποιητικά επίπεδα (το 2005 µάλιστα παρουσιάζει την µεγαλύτερη τιµή απ’ όλες τις 

επιχειρήσεις για την εξαετία 2004-2009). Αντίθετα την τριετία 2007-2009 πέφτει σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα, τα µικρότερα απ’ όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στην αλµατώδη 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, που φτάνει το 568% και 705% το 2007 και 2009 αντίστοιχα, 

σε σχέση µε το 2004), λόγω κυρίως της αύξησης των αποθεµατικών και της έκδοσης νέων 

τίτλων. Αντίθετα οι πωλήσεις της επιχείρησης αυξάνονται µε µέσο ρυθµό αύξησης 18,5%, 

κλείνοντας µε συνολική αύξηση 131% το 2009 σε σχέση µε το 2004. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων παρουσιάζει έντονα πτωτική πορεία ξεκινώντας 

από την υψηλότερη τιµή του κλάδου και κλείνοντας το 2009 στην µικρότερη. Θα πρέπει να 

αναφερθεί η πολύ µικρή ταχύτητα το 2008, που φτάνει το 0,7 αποτέλεσµα της υπερβολικά 

µεγάλης συσσώρευσης µετρητών της τάξης των 190 εκατ. ευρώ. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων µέσα στην εξαετία 2004-2009 υπερδιπλασιάζεται 

φτάνοντας το 2009 το 60,80, την µεγαλύτερη τιµή που παρουσιάζουν οι υπό µελέτη 

επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η εταιρεία ακολουθεί σωστή πολιτική ως προς 
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τον χειρισµό των αποθεµάτων της, διατηρώντας το ελάχιστο απαραίτητο ποσό αποθεµάτων. 

Αποτέλεσµα των ανωτέρων είναι η µέση διάρκεια αποθεµάτων να φτάνει τις 6 ηµέρες το 

2009. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων από 2,8 το 2004 µετά από µικρές 

αυξοµειώσεις έκλεισε στο 2,46 το 2009, παρουσιάζοντας τις δεύτερες µεγαλύτερες τιµές του 

κλάδου (µετά το ΙΑΣΩ). Αντίστοιχα η µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων κυµαίνεται 

µεταξύ 101 και 148 ηµερών. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωµής υποχρεώσεων αυξάνεται µέχρι το 2006 ενώ στη 

συνέχεια πέφτει κάτω της µονάδας, µε ελάχιστη τιµή το  2008. Η µέση διάρκεια πληρωµής 

υποχρεώσεων παραµένει για όλη την περίοδο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ταχύτητα 

είσπραξης απαιτήσεων που σηµαίνει ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται µε 

βραδύτερο ρυθµό απ’ ότι  εισπράττονται οι απαιτήσεις της. 

 

6.2.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Την διετία 2004-2005, η επιχείρηση παρουσιάζει ζηµίες, µε αποτέλεσµα ο δείκτης 

απόδοσης ενεργητικού προ φόρων να είναι αρνητικός, ενώ αυτός µετά φόρων το 2004 

παρουσιάζεται θετικός (αλλά µόλις 0,67%) λόγω επιστροφής φόρων. Η αρνητική αυτή 

κατάσταση παρουσιάζεται και το 2006. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι την τριετία 2004-

2006 η επιχείρηση να βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σύγκριση µε τις άλλες 

επιχειρήσεις. Την τριετία 2007-2009 η κατάσταση αλλάζει, οι τιµές των δεικτών 

αποδοτικότητας ενεργητικού (προ και µετά φόρων)  είναι θετικοί, κλείνοντας µάλιστα το 

2009 στη δεύτερη θέση µεταξύ των επιχειρήσεων που µελετώνται. 

Την τριετία 2004-2006 η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ και µετά φόρων) της 

επιχείρησης έχει την ίδια περίπου συµπεριφορά µε αυτή της αποδοτικότητας ενεργητικού. 

Την επόµενη τριετία οι δείκτες βελτιώνονται σηµαντικά, κινούµενοι πάντως σε χαµηλά 

επίπεδα σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις. 

Η αποδοτικότητα των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων της επιχείρησης το 2004 

είναι οριακά θετική και το 2005 οριακά αρνητική. Την επόµενη τετραετία ο δείκτης 

ανακάµπτει µε αποτέλεσµα στο τέλος της περιόδου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση 

µεταξύ των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων. 

Ο δείκτης οικονοµικής µόχλευσης µόνο το 2007 βρίσκεται οριακά πάνω από τη 

µονάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να βρίσκεται στην χειρότερη θέση µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Οι τιµές του δείκτη (κάτω της µονάδας) δείχνει ότι η χρήση 
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ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται 

µε µη επωφελείς όρους γι’ αυτή. 

Οι δείκτες περιθωρίου µικτού κέρδους, ΚΠΤΦ και ΚΠΤΦΑ έχουν την ίδια 

συµπεριφορά ακολουθώντας (µετά από µικρές αυξοµειώσεις την πρώτη τριετία) ανοδική 

πορεία, φτάνοντας το 2009 στην δεύτερη θέση (µετά το ΙΑΣΩ) των επιχειρήσεων που 

µελετώνται. Οι δείκτες περιθωρίου καθαρού κέρδους προ και µετά φόρων την τριετία 

2004-2006 παρουσιάζονται ακόµα και αρνητικοί µε την κατάσταση να αλλάζει ριζικά την 

επόµενη τριετία µε τις τιµές των δεικτών να φτάνουν στη δεύτερη θέση µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

6.2.4 Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

 

Ο δείκτης συνολικών λειτουργικών εξόδων την τριετία 2004-2006 αγγίζει, και το 2005, 

ξεπερνά το 100%, οδηγώντας την επιχείρηση σε αρνητικά καθαρά αποτελέσµατα. Η 

κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται τη διετία 2007-2008 (παραµένοντας πάντως πάνω από 

92%) και πέφτει κάτω του 90% το 2009. Η διοίκηση της επιχείρησης αδυνατεί να 

συγκρατήσει τα συνολικά της έξοδα, µε κάποια σηµάδια ανάκαµψης της πολιτικής της έναντι 

των δαπανών να εµφανίζονται στο τέλος της περιόδου. Τα καθαρά λειτουργικά έξοδα (έξοδα 

διοίκησης, ενοίκια κ.τ.λ.) συγκρινόµενα είτε ως προς τα µικτά κέρδη είτε ως προς τις 

συνολικές πωλήσεις βρίσκονται την πρώτη τριετία στα υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις 

άλλες επιχειρήσεις, µε την κατάσταση να βελτιώνεται λίγο την τριετία 2007-2009. Τέλος, και 

τα ποσοστά των χρηµατοοικονοµικών εξόδων ως προς το κύκλο εργασιών ή τα µικτά κέρδη 

είναι σε υψηλά επίπεδα σε όλη την διάρκεια της περιόδου, δυσχεραίνοντας  σηµαντικά το 

έργο της διοίκησης για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 

 

6.2.5 Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια την διετία 2004-2005 βρίσκεται στα 

χαµηλότερα επίπεδα του κλάδου, ενώ στη συνέχεια αυξάνει πάνω από το 50% (εκτός του 

2008) ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση µεταξύ των επιχειρήσεων που εξετάζονται. Η 

επιχείρηση φαίνεται να ακολουθεί πολιτική υπερκάλυψης των ξένων κεφαλαίων από  ίδια  

κεφάλαια (όπως φαίνεται και από το δείκτη ιδίων προς ξένα κεφάλαια), χωρίς να το 

πετυχαίνει πάντα. 
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Ο δείκτης ιδίων προς πάγια κεφάλαια είναι για όλη την εξαετία µικρότερος του ένα, µε 

τις τιµές του την τριετία 2007-2009 να είναι πάνω από 0,68, τις υψηλότερες τιµές απ’  

όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση χρηµατοδοτεί όλο και περισσότερο τα πάγια στοιχεία 

της µε κεφάλαια των µετόχων της. 

Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις ξεκινώντας από 

την χαµηλότερη τιµή του κλάδου αυξάνει σηµαντικά προς το τέλος της εξαετίας. Οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης όλο και περισσότερο µπορούν να καλυφθούν από τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία της επιχείρησης, ιδιαίτερα οι µακροπρόθεσµες οι οποίες 

αποτελούν ένα µικρό ποσοστό των συνολικών.  

Η στρατηγική της εταιρείας ιδιαίτερα την τριετία 2007-2009 να κρατά τις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της σε πολύ χαµηλά επίπεδα εκτινάσσει τον δείκτη παγίων 

κεφαλαίων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε πολύ µεγάλες τιµές παρέχοντας στους 

πιστωτές της επιχείρησης υψηλό βαθµό ασφάλειας. Αλλά και ο δείκτης συνολικών 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια βρίσκεται µετά το 2006 αρκετά κάτω από το ένα (µε 

εξαίρεση το 2008) αυξάνοντας το περιθώριο  ασφαλείας που απολαµβάνουν οι πιστωτές 

της επιχείρησης. 

 

6.2.6 Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Σύµφωνα µε τους δείκτες παγιοποίησης περιουσίας η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως 

εντάσεως παγίου περιουσίας, όπως συµβαίνει µε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τα µη 

κυκλοφορούντα (πάγια) στοιχεία του ενεργητικού ξεπερνούν έως και 11 φορές το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης.   

 

6.2.7 Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

Η πορεία της µετοχής της επιχείρησης στην διάρκεια της εξαετίας 2004-2009 

ακολουθεί την γενικότερη πορεία των µετοχών του κλάδου. Μετά από µία µικρή πτώση 

από τις αρχές του 2004 µέχρι τα µισά του 2005, όπου η αξία της µετοχής βρέθηκε κάτω 

και από το 1 ευρώ (από 1,6 ευρώ στις αρχές του 2004), η τιµή της µετοχής ακολούθησε 

ανοδική πορεία ξεπερνώντας τα 4,5 ευρώ στα µέσα του 2007. Ακολούθως η µετοχή 

κατέγραψε συνεχή πτώση µέχρι τις αρχές του 2009, κλείνοντας τελικά στο τέλος της 

εξαετίας σε µία τιµή περίπου ίση µε αυτή στις αρχές της περιόδου. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 110 

Τα κέρδη κατά µετοχή  το 2004 είναι µόλις 0,02 ευρώ, τα µικρότερα απ’ όλες τις 

επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ την διετία 2005-2006 είναι µηδενικά αφού η επιχείρηση 

παρουσιάζει ζηµίες. Η κατάσταση βελτιώνεται ελαφρά την  επόµενη τριετία. Η µειωµένη 

κερδοφορία της επιχείρησης έχει  σαν αποτέλεσµα την µείωση της ικανότητας της στην 

διανοµή µερισµάτων µε την πάροδο των χρόνων. Η τρέχουσα µερισµατική απόδοση, µε 

εξαίρεση το 2004, βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, ενώ ο λόγος τιµής προς κέρδη 

κατά µετοχή µετά από µία υψηλή τιµή το 2004, την τριετία 2007-2009 παρουσιάζει τιµές 

παραπλήσιες µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.  

 

6.3  ΙΑΣΩ  Α.Ε. 

 

6.3.1  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Αναλύοντας την ρευστότητα της επιχείρησης, παρατηρούµε ότι τόσο η γενική όσο και 

η ειδική ρευστότητα, αυξάνεται από το 2004 έως το 2007, φτάνοντας  σε τιµές 1,41 και 

1,34 αντίστοιχα, παρουσιάζοντας συνολικά τις καλύτερες τιµές απ’ όλες τις υπό µελέτη 

επιχειρήσεις για την τετραετία αυτή. Αντίθετα την διετία 2008-2009 οι δείκτες 

διαµορφώνονται σε επίπεδα λίγο χαµηλότερα της µονάδας, κάτι που µε την παρούσα 

πιστωτική πολιτική της επιχείρησης δε φαίνεται ανησυχητικό. Η µεγάλη διαφορά 

ανάµεσα στη µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων και πληρωµής απαιτήσεων 

εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

 

6.3.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού εµφανίζεται περίπου 

σταθερός κατά την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009 σε τιµές µεταξύ 0,33-0,41. Οι τιµές 

του την τριετία 2004-2006 είναι οι χαµηλότερες από το σύνολο των πέντε εξεταζόµενων 

επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στις περίπου ίδιες αυξήσεις τόσο των πωλήσεων όσο και 

του συνολικού ενεργητικού. 

Ο δείκτης ταχύτητας µη κυκλοφορούντος ενεργητικού εµφανίζεται και αυτός περίπου 

σταθερός ξεκινώντας από την τιµή 0,38 το 2004 και κλείνοντας στο 0,40 το 2009. Οι 

τιµές του την τριετία 2004-2006 είναι  οι  µικρότερες από τους αντίστοιχους δείκτες των 

άλλων εξεταζόµενων επιχειρήσεων, ενώ την επόµενη τριετία ανεβαίνουν στην 

προτελευταία θέση. 
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Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων την τριετία 2004-2006 είναι 

σταθερός σε πολύ χαµηλές τιµές, κάτω του µισού του µέσου όρου των άλλων 

επιχειρήσεων. Την τριετία 2007-2009 ο δείκτης σταθεροποιείται σε υψηλότερες τιµές 

παραµένοντας σε χαµηλά επίπεδα (προσπερνώντας µόνο τις αντίστοιχες τιµές του 

ΥΓΕΙΑ). Η συνολική εικόνα του δείκτη δείχνει µια χαµηλή αποτελεσµατικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων στην δηµιουργία πωλήσεων. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων παρουσιάζει τιµές µεταξύ 4 και 19. Οι τιµές 

του δείκτη την πρώτη τριετία είναι οι µικρότερες απ’ όλων των επιχειρήσεων. Την 

επόµενη τριετία η θέση του δείκτη βελτιώνεται κυρίως λόγω της πτώσης των τιµών του 

δείκτη των άλλων επιχειρήσεων. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων ξεκινώντας από την τιµή 20,58 το 2004 και 

µετά από διακυµάνσεις φτάνει την τιµή 30,91 το 2009. Αντίστοιχα η µέση διάρκεια 

αποθεµάτων από 18 ηµέρες το 2004 φτάνει τις 12 ηµέρες το 2009. Οι δείκτες αυτοί 

κινούνται στα χαµηλότερα επίπεδα από τις επιχειρήσεις του κλάδου που είναι εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων κυµαίνεται µεταξύ 5,46 (το 2007) 

και 8,46 (το 2004). Οι τιµές αυτές είναι υπερδιπλάσιες των αντιστοίχων των άλλων 

επιχειρήσεων, γεγονός που δηλώνει µια διαφορετική πιστωτική πολιτική της επιχείρησης 

σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Αντίστοιχα η µέση διάρκεια είσπραξης 

απαιτήσεων κυµαίνεται µεταξύ 43 και 67 ηµερών, όταν για όλες τις άλλες επιχειρήσεις 

που µελετώνται ξεπερνούν τις 100. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωµής υποχρεώσεων αυξάνεται από 1,32 το 2004 στο 

2,56 το 2006. Στην συνέχεια µειώνεται ελαφρά κλείνοντας στο 2,04 το 2009. Οι τιµές 

είναι οι µεγαλύτερες του κλάδου. Την ίδια πορεία ακολουθεί και η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσµων δανείων. Η µέση διάρκεια πληρωµής 

υποχρεώσεων παραµένει για όλη την περίοδο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη είσπραξης 

απαιτήσεων γεγονός που σηµαίνει ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται µε 

βραδύτερο ρυθµό απ’ ότι  εισπράττονται οι απαιτήσεις της. 

 

6.3.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Η αποδοτικότητα ενεργητικού (προ και µετά φόρων) της επιχείρησης από το 2004 έως 

το 2007 παρουσιάζει αύξηση, ενώ στη  συνέχεια µειώνεται κλείνοντας το 2009 στα  

επίπεδα του 2004.  Συγκριτικά µε τις άλλες επιχειρήσεις που µελετώνται, οι τιµές του 
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δείκτη είναι πολύ µεγαλύτερες ( 2 έως 4 φορές), γεγονός που δείχνει τη µεγάλη ικανότητα 

της διοίκησης να πραγµατοποιεί κέρδη µε συγκριτικά λιγότερα περιουσιακά στοιχεία. 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ και µετά φόρων) της επιχείρησης από το 2004 

έως το 2007 (2008 για την αποδοτικότητα µετά φόρων) παρουσιάζει σηµαντική αύξηση 

που φτάνει σχεδόν το 100% και στη συνέχεια µειώνεται κλείνοντας το 2009 σε τιµές κατά 

περίπου 30%  υψηλότερες από το 2004. Οι τιµές του δείκτη είναι οι υψηλότερες απ’ όλες 

τις επιχειρήσεις, το οποίο καταδεικνύει την επιτυχία της επιχείρησης στην χρησιµοποίηση 

των κεφαλαίων της. 

Η αποδοτικότητα των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων της επιχείρησης 

αυξάνεται µέχρι το 2007 και στη συνέχεια πέφτει στα επίπεδα του 2004. Ο δείκτης είναι 2 

µε 3 φορές µεγαλύτερος των άλλων επιχειρήσεων.  

Ο δείκτης οικονοµικής µόχλευσης αυξάνεται από το 1,33 το 2004 στο 1,66 το 2009. Οι 

τιµές του δείκτη είναι µεγαλύτερες της µονάδας που δείχνει ότι η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής  γι’ αυτή . 

Όλοι οι δείκτες περιθωρίου (µικτού κέρδους, ΚΠΤΦ, ΚΠΤΦΑ, καθαρού κέρδους προ 

φόρων, καθαρού κέρδους µετά φόρων)  έχουν την ίδια συµπεριφορά. Από το 2004 µέχρι 

περίπου το 2007 αυξάνονται και στη συνέχεια µειώνονται, κλείνοντας σε µια τιµή περίπου 

10% πιο κάτω σε σχέση µε το 2004. Όλοι οι δείκτες κινούνται σε διψήφια νούµερα 

(κυρίως λόγω του µικρού ποσοστού του κόστους των πωλήσεων σε σχέση µε τις 

πωλήσεις – κυµαίνεται µεταξύ 62-69%) και είναι 2 µε 4 φορές µεγαλύτεροι από τους 

αντίστοιχους των άλλων επιχειρήσεων καθ’ όλη την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009, 

τοποθετώντας την επιχείρηση µε διαφορά στην πρώτη θέση από πλευράς κερδοφορίας. 

 

6.3.4   Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

 

Ο δείκτης συνολικών λειτουργικών εξόδων την πενταετία 2004-2008 είναι κάτω του 

75%, ενώ το 2009 αγγίζει το 79%. Η διοίκηση της επιχείρησης µε την πολιτική της 

κατορθώνει να συγκρατεί τις συνολικές της δαπάνες χαµηλά (οι δείκτες της είναι µε 

διαφορά οι µικρότερες του κλάδου), µε αποτέλεσµα να αυξάνει την αποδοτικότητά της. 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της συγκράτησης του κόστους των πωλήσεων. Τα 

καθαρά λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοίκησης, ενοίκια κ.τ.λ.) συγκρινόµενα είτε ως προς τα 

µικτά κέρδη είτε ως προς τις συνολικές πωλήσεις βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο των 

επιχειρήσεων που µελετώνται. Τέλος, και οι δείκτες χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς 
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κύκλο εργασιών ή προς µικτά κέρδη είναι µε διαφορά οι µικρότεροι µεταξύ των 

επιχειρήσεων που µελετώνται επιβεβαιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης.   

 

6.3.5 Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης  Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια την τριετία 2004-2006 είναι πάνω από 75%, 

ενώ την επόµενη τριετία µειώνεται αισθητά, παραµένοντας πάντως πάνω από 55%. Είναι 

σαφής η πολιτική της επιχείρησης (σε αντίθεση µε τις άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις) να 

στηρίζεται κατά  µεγαλύτερο ποσοστό σε ίδια κεφάλαια παρά σε ξένα, λόγω του ότι, 

προφανώς, της κοστίζουν λιγότερο από τα ξένα. Ο λόγος µάλιστα ιδίων προς ξένα 

κεφάλαια, ιδιαίτερα την πρώτη τριετία που ξεπερνά το τρία, είναι ο υψηλότερος µεταξύ 

όλων των επιχειρήσεων. Συµπερασµατικά η επιχείρηση διατηρεί σε αρκετά χαµηλά 

επίπεδα (ιδιαίτερα την τριετία 2004-2006) τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσής της.  

Ο δείκτης ιδίων προς πάγια κεφάλαια είναι για όλη την εξαετία κάτω του ένα, µε τιµές 

κοντά στο 0,9 τα τρία πρώτα χρόνια (οι υψηλότερες του κλάδου) και πάνω από το 0,6 την 

τριετία 2007-2009. Η επιχείρηση την πρώτη τριετία χρηµατοδοτεί τα πάγια περιουσιακά 

της στοιχεία κατά το συντριπτικό τους ποσοστό µε ίδια κεφάλαια, πολιτική που αλλάζει 

σε ένα βαθµό την επόµενη τριετία, όπου και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό των παγίων 

χρηµατοδοτείται από ίδια κεφάλαια. 

Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις την τριετία 

2004-2006 είναι συνολικά στο υψηλότερο σηµείο µεταξύ των επιχειρήσεων που 

µελετώνται, αντίθετα την επόµενη χρονική περίοδο και ιδιαίτερα το 2008 και 2009 πέφτει 

στο χαµηλότερο σηµείο του κλάδου. Η πορεία του δείκτη δείχνει ότι όλο και 

δυσκολότερα  οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης µπορούν να εξοφληθούν 

από τα κεφάλαια κίνησης της επιχείρησης. 

Τόσο οι τιµές του δείκτη παγίων κεφαλαίων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (που 

είναι καθ’ όλη την διάρκεια της εξαετίας πάνω από ένα) όσο και του δείκτη συνολικών 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια (που είναι καθ’ όλη την διάρκεια της εξαετίας αρκετά 

κάτω από ένα) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι  οι πιστωτές της επιχείρησης απολαµβάνουν  

µεγάλο βαθµό ασφαλείας όσον αφορά την  αποπληρωµή των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης.  
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6.3.6 Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Ο βαθµός παγιοποίησης της επιχείρησης υπερβαίνει το 0,84 όλη την περίοδο 2004-

2009 και είναι ο υψηλότερος του κλάδου. Τα µη κυκλοφορούντα (πάγια) στοιχεία του 

ενεργητικού καλύπτουν από 5 έως και 10 φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό της 

επιχείρησης. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εντάσεως παγίου περιουσίας. 

 

6.3.7 Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

Κατά την περίοδο 2004-2009 η µετοχή της επιχείρησης ακολουθεί την γενικότερη 

πορεία των µετοχών των άλλων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων του 

κλάδου. Μετά από µία µικρή πτώση από τις αρχές του 2004 µέχρι τα µισά του 2005, 

όπου η αξία της µετοχής βρέθηκε κάτω από τα 3 ευρώ, η τιµή της µετοχής ακολούθησε 

ανοδική πορεία ξεπερνώντας τα 11 ευρώ στα µέσα του 2007. Στη συνέχεια η µετοχή 

κατέγραψε συνεχή πτώση µέχρι το τέλος του 2009, κλείνοντας τελικά σε µια τιµή κάτω 

των 4 ευρώ.  

Η επιχείρηση λόγω της κερδοφορίας που παρουσιάζει (την µεγαλύτερη από τις πέντε 

επιχειρήσεις που εξετάζονται) παρουσιάζει την µεγαλύτερη σταθερότητα τόσο του δείκτη 

κερδών κατά µετοχή όσο και του δείκτη µερίσµατος κατά µετοχή.  Είναι η µόνη 

επιχείρηση η οποία καθ’ όλη την εξαετία καταβάλει µερίσµατα στους µετόχους, τα οποία 

µάλιστα είναι  και τα υψηλότερα του κλάδου. Αυτό λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία στο 

τέλος της εξαετίας όπου η ύφεση οδήγησε όλες τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις σε 

ελάχιστα έως µηδενικά µερίσµατα κατά µετοχή. Η τρέχουσα µερισµατική απόδοση είναι 

η υψηλότερη του κλάδου για όλη την εξαετία (µε εξαίρεση το 2004) καθιστώντας την 

µετοχή της επιχείρησης αρκετά ελκυστική για του επενδυτές. Τέλος ο λόγος τιµής προς 

κέρδη κατά µετοχή παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα, µε εξαίρεση το 2007. 

 

6.4  ΙΑΤΡΙΚΟ  Ε.Α.Ε. 

 

6.4.1  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Η επιχείρηση την τριετία 2004-2006 παρουσιάζει δείκτες γενικής και ειδικής 

ρευστότητας αφενός χαµηλότερους της µονάδας αφετέρου σταδιακά µειούµενους. Αιτία 
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της κατάστασης αυτής είναι οι βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις και οι µεγάλες 

υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές της. Η αρνητική αυτή εικόνα αλλάζει ριζικά την 

επόµενη τριετία µε τους δείκτες να υπερδιπλασιάζονται και να είναι οι υψηλότεροι  από 

όλες τις υπό εξέταση επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται αφενός στην µεγάλη µείωση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που από 215 εκατ. ευρώ το 2006 έπεσαν στα 118 εκατ. το 

2007 για να κλείσουν στα 143 εκατ. το 2009, αφετέρου στη σταδιακή αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

6.4.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού εµφανίζεται εξαιρετικά 

σταθερός κατά την περίοδο 2005-2009, σε τιµές γύρω στο 0,56 (το 2004 η τιµή του δείκτη 

είναι 0,49), παρουσιάζοντας τις µεγαλύτερες τιµές απ’ όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έτσι 

η επιχείρηση φαίνεται να χρησιµοποιεί εντατικότερα τα περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση 

µε τις άλλες επιχειρήσεις. 

Ο δείκτης ταχύτητας µη κυκλοφορούντος ενεργητικού εµφανίζει ανοδική πορεία 

ξεκινώντας από τη τιµή 0,66 το 2004 και κλείνοντας στην τιµή 0,96 το 2009. Με εξαίρεση το 

2005 όπου η τιµή του δείκτη είναι η δεύτερη καλύτερη, όλες τις άλλες περιόδους η τιµή του 

δείκτη είναι πολύ µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ένδειξη µιας εντατικής 

χρησιµοποίησης των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης. 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων την τριετία 2004-2006   παρουσιάζει 

άνοδο (από 1,28 το 2004 στο 1,57 το 2006), ενώ την δεύτερη τριετία παραµένει σταθερός 

ίσος µε 1,56. Συνολικά ο δείκτης παρουσιάζει τις υψηλότερες τιµές απ’ όλες τις επιχειρήσεις 

δείχνοντας µια υψηλή αποτελεσµατικότητα των ιδίων κεφαλαίων στην δηµιουργία 

πωλήσεων. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων παρουσιάζει αυξητική τάση από το 2004 µέχρι το 

2006 ενώ στην συνέχεια πέφτει, κλείνοντας το 2009 σε τιµή (16,69) µικρότερη από αυτή του 

2004 (28,41). 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων µέσα στην εξαετία 2004-2009 αυξάνεται κατά 

34%. Η µέση διάρκεια αποθεµάτων κινείται σε χαµηλά επίπεδα δηλώνοντας την καλή 

διαχείριση τους από πλευράς διοίκησης. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων από 2,62 το 2004 ακολουθώντας 

πτωτική πορεία έκλεισε στο 1,75 το 2009. Αντίστοιχα η µέση διάρκεια είσπραξης 

απαιτήσεων αυξάνει από 139 ηµέρες το 2004 στις 208 ηµέρες το 2009. Οι τιµές αυτές 
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δείχνουν µια αυξανόµενη δυσκολία της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της απ’ τους 

οφειλέτες της. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωµής υποχρεώσεων µειώνεται µέχρι το 2006 ενώ στη 

συνέχεια αυξάνεται αισθητά κλείνοντας το 2009 στην δεύτερη υψηλότερη τιµή του κλάδου. 

Η µέση διάρκεια πληρωµής υποχρεώσεων ακολουθεί αντίθετη πορεία παραµένοντας  για όλη 

την περίοδο σε τιµές µεγαλύτερες από την µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων. 

 

6.4.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Οι αποδοτικότητες ενεργητικού  της επιχείρησης µέχρι το 2007 αυξάνονται, στην 

περίπτωση µάλιστα αυτής προ φόρων υπερδιπλασιάζεται, αλλά τα επόµενα δύο χρόνια 

µειώνονται πολύ σε τιµές µικρότερες αυτών του 2004. Αυτό οφείλεται ότι στις σχετικά 

µικρές αυξήσεις του ενεργητικού µέχρι το 2007, οι ποσοστιαίες αυξήσεις των κερδών 

είναι πολύ µεγαλύτερες, ενώ αντίθετα την τελευταία διετία η σταθεροποίηση του 

ενεργητικού κοντά στις τιµές του 2007 συνοδεύεται µε δραστική µείωση των καθαρών 

κερδών. Σε σύγκριση µε τις άλλες επιχειρήσεις την πρώτη τετραετία η επιχείρηση 

βρίσκεται κοντά στις µέσες τιµές, ενώ τα επόµενα δύο χρόνια η θέση της επιδεινώνεται.  

Ικανοποιητική παρουσιάζεται η πορεία των δεικτών αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

(ιδιαίτερα αυτού προ φόρων) την τετραετία 2004-2007. Αντίθετα η αρνητική πορεία των 

καθαρών κερδών την διετία 2008-2009 οδηγούν τους δείκτες στις χαµηλότερες τιµές της 

εξαετίας. 

Η αποδοτικότητα των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων της επιχείρησης κινείται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά την διάρκεια της εξαετίας παρουσιάζοντας µια µέγιστη 

τιµή το 2007 και κλείνοντας το 2009 σε µια τιµή µεγαλύτερη του 2004. 

Ο δείκτης οικονοµικής µόχλευσης την τετραετία 2004-2007 παρουσιάζει τις 

µεγαλύτερες τιµές απ’ όλες τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ξεπερνώντας την τιµή του 

δύο. Την διετία 2008-2009 υποχωρεί, παραµένοντας πάντως σε τιµές πάνω του ένα. Είναι 

σαφές ότι οι τιµές του δείκτη καταδεικνύουν ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα 

κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής γι’ αυτή. 

Οι δείκτες περιθωρίου µικτού κέρδους, ΚΠΤΦ και ΚΠΤΦΑ έχουν την ίδια 

συµπεριφορά, παρουσιάζοντας µια µέγιστη τιµή το 2006 και κλείνοντας το 2009 στα 

επίπεδα του 2004. Αντίθετα οι δείκτες περιθωρίου καθαρού κέρδους προ και µετά φόρων 

µετά από µια σχετικά καλή πορεία από το 2004 µέχρι το 2007, µειώνονται σηµαντικά την 

επόµενη διετία. Συγκριτικά µε τις άλλες επιχειρήσεις οι δείκτες περιθωρίου της 
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επιχείρησης κινούνται για την πρώτη τετραετία κοντά στις µέσες τιµές ενώ την διετία 

2008-2009 η θέση τους επιδεινώνεται.  

 

6.4.4  Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

 

Ο δείκτης συνολικών λειτουργικών εξόδων την εξαετία 2004-2009 κυµαίνεται σε αρκετά 

υψηλά επίπεδα µεταξύ 91,5-95,5%. Η διοίκηση δεν κατορθώνει να µειώσει ούτε το κόστος 

των πωλήσεων (κυµαίνεται µεταξύ 81,5-84,5% επί των πωλήσεων) ούτε να συγκρατήσει τα 

καθαρά λειτουργικά έξοδα που είναι κοντά ή πάνω του 10% επί των πωλήσεων για όλη την 

εξαετία. Αντίθετα τα ποσοστά των χρηµατοοικονοµικών εξόδων επί των συνολικών 

πωλήσεων ή των µικτών κερδών βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα (κάτω από το µέσο όρο των 

επιχειρήσεων που µελετώνται), έτσι ώστε η επιχείρηση να παρουσιάζει καθ’ όλη την εξαετία 

κέρδη. 

 

6.4.5  Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια παραµένει περίπου σταθερός γύρω στο 

36,5% σε όλη την υπό εξέταση περίοδο. Κατ’ επέκταση τα ξένα κεφάλαια καλύπτουν  

περίπου τα δύο τρίτα του παθητικού της επιχείρησης µε αποτέλεσµα την µεγάλη 

εξάρτηση της από τους πιστωτές της. Το µεγαλύτερο µέρος των ξένων κεφαλαίων την 

τριετία 2004-2006 αφορά βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ την επόµενη τριετία οι 

µακροπρόθεσµες υπερτερούν. 

Ο δείκτης ιδίων προς πάγια κεφάλαια από 0,51 το 2004 αυξάνεται σταδιακά 

κλείνοντας στην τιµή 0,61 το 2009. Ένα µεγάλο ποσοστό των παγίων στοιχείων της 

επιχείρησης έχει χρηµατοδοτηθεί από δανεισµό κεφαλαίων. 

Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις αυξάνει συνεχώς 

από 41% το 2004 στο 65% το 2009, τιµή που είναι η µεγαλύτερη του κλάδου. Η αύξηση 

του δείκτη βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης κυρίως έναντι των µακροπρόθεσµων 

πιστωτών της. 

Παρά ταύτα, τόσο ο δείκτης παγίων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, που ιδιαίτερα 

την τριετία 2007-2009 βρίσκεται στην τελευταία θέση του κλάδου, όσο και ο δείκτης 

συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, που παρουσιάζεται διαχρονικά από τους 

υψηλότερους του κλάδου, φανερώνει µια τάση υπερδανεισµού από πλευράς της 
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επιχείρησης,  δηµιουργώντας µια κάποια ανασφάλεια στους πιστωτές της επιχείρησης, 

καθώς τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις της. 

 

6.4.6 Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Ο βαθµός παγιοποίησης της επιχείρησης από 0,74 το 2004 µειώνεται συνεχώς µέχρι τη 

τιµή 0,58 το 2009. Οι τιµές του δείκτη είναι οι µικρότερες µεταξύ των επιχειρήσεων που 

µελετώνται, ιδιαίτερα την τελευταία διετία. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης καλύπτουν στην αρχή της περιόδου 3 φορές τα κυκλοφορούντα στοιχεία της, 

ενώ στο τέλος της περιόδου µόλις 1,4 φορές. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εντάσεως 

παγίου περιουσίας. 

 

6.4.7 Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

Την περίοδο 2004-2009 η µετοχή της επιχείρησης ακολουθεί την γενικότερη πορεία 

των µετοχών των άλλων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων του κλάδου. 

Ξεκινώντας από µία τιµή λίγο κάτω από τα 2 ευρώ η µετοχή ακολουθεί πτωτική πορεία 

µέχρι το καλοκαίρι του 2004, ενώ στη συνέχεια αυξάνεται συνεχώς ξεπερνώντας τα 6 

ευρώ τον Ιούλιο του 2007. Στη συνέχεια ακολουθεί µια συνεχή πτώση φτάνοντας στις 

αρχές του 2009 τιµές λίγο πάνω από το 1 ευρώ. Στην συνέχεια ο δείκτης ανακάµπτει λίγο 

κλείνοντας στα 1,31 ευρώ στο τέλος του 2009. 

Η συνεχής κερδοφορία της επιχείρησης σε όλη τη διάρκεια της εξαετίας εξασφαλίζει 

µια µικρή αλλά συνεχή διανοµή µερισµάτων στους µετόχους (µε εξαίρεση το 2009, όπου 

η διοίκηση λόγω της πολύ µικρής κερδοφορίας αποφάσισε να µην διανέµει µερίσµατα 

στους µετόχους). Τα κέρδη κατά µετοχή διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο η εξέλιξη της τρέχουσας µερισµατικής απόδοσης 

όσο και ο δείκτης του λόγου τιµής προς κέρδη κατά µετοχή, που παρουσιάζει τιµές από 

τους µεγαλύτερους του κλάδου ιδιαίτερα την τριετία 2007-2009 (όπου η ύφεση έχει 

πλήξει την ελληνική οικονοµία) δείχνουν ότι η  µετοχή της επιχείρησης είναι ελκυστική 

και συµφέρουσα για τους επενδυτές. 
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6.5  EUROMEDICA  Α.Ε. 

 

6.5.1  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Οι δείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας παρουσιάζουν τις χαµηλότερες απ’ όλες τις 

επιχειρήσεις τιµές το 2004. Οι τιµές αυξάνονται  την επόµενη διετία 2005-2006 

παραµένοντας πάντως πολύ χαµηλότερες της µονάδος (το 2006 οι δείκτες γενικής και 

ειδικής ρευστότητας είναι 0,66 και 0,64 αντίστοιχα). Την διετία 2007-2008 η κατάσταση 

αλλάζει πολύ µε τους δείκτες να είναι αρκετά πάνω από την µονάδα. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στην πολύ µεγάλη αύξηση των απαιτήσεων. Τέλος το 2009 οι δείκτες κλείνουν 

οριακά κάτω από την µονάδα, λόγω κυρίως της µείωσης του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού σε σχέση µε την προηγούµενη διετία. 

  

6.5.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού εµφανίζεται την τριετία 2004-

2006 σταθερός στη τιµή 0,41, ενώ την δεύτερη τριετία είναι επίσης σταθερός στην τιµή 0,32. 

Σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις την πρώτη τριετία βρίσκεται στην τρίτη 

καλύτερη θέση, ενώ την δεύτερη στην τέταρτη. Η πτώση την δεύτερη τριετία οφείλεται στην 

µεγάλη αύξηση του ενεργητικού που το 2007 υπερδιπλασιάζεται σε σχέση µε το 2004, ενώ οι 

πωλήσεις αυξάνονται µε µικρότερο ρυθµό.  

Ο δείκτης ταχύτητας µη κυκλοφορούντος ενεργητικού εµφανίζει µια µικρή ανοδική 

πορεία µέχρι το 2007, ξεκινώντας από τη τιµή 0,50 το 2004 και φτάνοντας την τιµή 0,56. Στη 

συνέχεια πέφτει αισθητά κλείνοντας στην τιµή 0,42 το 2009. Η κατάσταση αυτή εξηγείται 

από τις υψηλές επενδύσεις της επιχείρησης σε ακίνητα και εξοπλισµό το διάστηµα αυτό. 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων  παραµένει σε τιµές πάνω του 1,0 για 

όλη την περίοδο, εκτός του 2007. Την διετία 2008-2009 βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη 

θέση του κλάδου. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων ξεκινώντας από την δεύτερη καλύτερη θέση του 

κλάδου το 2004 πέφτει στο µισό το 2009. Εντούτοις η τιµή της το 2009 είναι η υψηλότερη 

απ’ όλες  τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων την τριετία 2004-2006 ακολουθεί ανοδική πορεία, 

µε τις υψηλότερες τιµές του κλάδου, ενώ στη επόµενη τριετία µειώνεται και παραµένει 
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σταθερός υποχωρώντας στην τρίτη  θέση. Την αντίθετη πορεία ακολουθεί ο δείκτης µέσης 

διάρκειας αποθεµάτων. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων ακολουθεί πτωτική πορεία 

παραµένοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετίας στην τελευταία θέση από τις πέντε υπό 

εξέταση επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων αυξάνει από τις 

154 ηµέρες το 2004 στις 287 το 2009. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το µεγαλύτερο χρόνο 

δέσµευσης κεφαλαίων της επιχείρησης και τη µεγαλύτερη πιθανότητα ζηµιών. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωµής υποχρεώσεων παραµένει σταθερή την πρώτη 

τριετία και στη συνέχεια µετά από µια µικρή πτώση το 2007 αυξάνει το 2008 και 2009 σε 

τιµές µεγαλύτερες του 2004. Αντίστοιχα η µέση διάρκεια πληρωµής υποχρεώσεων  

κυµαίνεται µεταξύ 350 και 454 ηµερών. Η επιχείρηση κατορθώνει να εξασφαλίζει υψηλές 

πιστώσεις από τους προµηθευτές της και σε συνδυασµό µε τις µικρότερες τιµές της µέσης 

διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων να χρηµατοδοτεί τη λειτουργία της. Πάντως και οι δύο 

δείκτες υπερβαίνουν τα αντίστοιχα µεγέθη των άλλων επιχειρήσεων, γεγονός που πρέπει να 

προσεχθεί από τη διοίκηση, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επισφαλειών και δηµιουργείται 

πιθανόν δυσαρέσκεια στους προµηθευτές. 

 

6.5.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Οι αποδοτικότητες ενεργητικού (προ και µετά φόρων) της επιχείρησης µέχρι το 2007 

είναι θετικές µε τιµές το 2007 µεγαλύτερες από αυτές του 2004, κινούµενες στις 

χαµηλότερες θέσεις σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται 

περαιτέρω την διετία 2008-2009, αφού οι ζηµίες της επιχείρησης (λόγω µεγάλων 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων αλλά κυρίως µεγάλων ζηµιών από επενδύσεις)  οδηγούν 

τους δείκτες σε αρνητικές τιµές.  

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ και µετά φόρων) της επιχείρησης έχει την ίδια 

συµπεριφορά µε αυτή της αποδοτικότητας ενεργητικού. Μοναδική εξαίρεση το 2007, 

όπου οι δείκτες της επιχείρησης φτάνουν στην δεύτερη θέση µεταξύ των επιχειρήσεων 

που µελετώνται.  

Η αποδοτικότητα των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων της επιχείρησης δεν 

ξεφεύγει από την συµπεριφορά των προηγούµενων δεικτών. Ο δείκτης οικονοµικής 

µόχλευσης την τετραετία 2004-2007 είναι µεγαλύτερος της µονάδας (εκτός του 2005), µε 

τις µεγαλύτερες τιµές την διετία 2006-2007, όπου ο δείκτης βρίσκεται στη δεύτερη θέση 

του κλάδου. 
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Οι δείκτες περιθωρίου µικτού κέρδους, ΚΠΤΦ και ΚΠΤΦΑ έχουν την ίδια 

συµπεριφορά, µετά από διάφορες αυξοµειώσεις κλείνουν το 2009 σε τιµές µικρότερες από 

τις αντίστοιχες  του 2004. Οι τιµές των δεικτών βρίσκονται κοντά στις µέσες τιµές του 

κλάδου. 

Αντίθετα οι δείκτες περιθωρίου καθαρού κέρδους προ και µετά φόρων µετά από µια 

σχετικά καλή πορεία από το 2004 µέχρι το 2007, την διετία 2008-2009 οδηγούνται σε 

αρνητικά ποσοστά.  

 

6.5.4 Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

 

Ο δείκτης συνολικών λειτουργικών εξόδων την εξαετία 2004-2009 παραµένει περίπου 

σταθερός µε µια µέση τιµή 94,5%. Οι τιµές του δείκτη φέρνουν την επιχείρηση στη 

δεύτερη χειρότερη θέση την τριετία 2004-2006 και στην τελευταία θέση την επόµενη 

τριετία. Το ποσοστό των καθαρών λειτουργικών εξόδων ως προς τις συνολικές πωλήσεις 

αλλά ιδιαίτερα ως προς το µικτά κέρδη είναι από τα υψηλότερα των ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων που µελετώνται. Τέλος και τα ποσοστά των χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

ως προς τις πωλήσεις και τα µικτά κέρδη παρουσιάζονται υψηλά (σε µεγαλύτερες τιµές σε 

σχέση µε τις µέσες τιµές του κλάδου), κυρίως την διετία 2008-2009, όπου τελικά η 

επιχείρηση παρουσιάζει ζηµίες.  

 

6.5.5 Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια την τετραετία 2004-2007 παραµένει περίπου 

σταθερός γύρω στο 39% που ακολουθείται από µία αισθητή πτώση την επόµενη διετία 

όπου ο δείκτης διαµορφώνεται κοντά στο 28%. Αντίστοιχα ο δείκτης ξένων προς 

συνολικά κεφάλαια διαµορφώνεται στο 61% την πρώτη τετραετία και στο 72% την 

επόµενη διετία, ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Η χρηµατοδότηση της επιχείρησης στηρίζεται κυρίως στο µακροπρόθεσµο  δανεισµό. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µεγάλη  αύξηση των  χρηµατοοικονοµικών εξόδων της 

επιχείρησης που είναι ένας από τους λόγους που αυτή παρουσιάζει ζηµίες την διετία 

2008-2009. 

Ο δείκτης ιδίων προς πάγια κεφάλαια την τριετία 2004-2006 παρουσιάζει µια 

αξιοσηµείωτη σταθερότητα µε τιµή ίση µε 0,50. Στη συνέχεια, µετά από µια αύξηση το 

2007, µειώνεται κάτω από το 0,40 στο τέλος της περιόδου, οδηγώντας την επιχείρηση 
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στην τελευταία θέση σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Είναι σαφής η 

πολιτική της επιχείρησης να χρηµατοδοτεί τις πάγιες επενδύσεις της µε ξένα κεφάλαια. 

Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις µέχρι το 2007 

αυξάνεται αισθητά (φτάνοντας στη υψηλότερη θέση του κλάδου), αλλά στη συνέχεια 

µειώνεται κλείνοντας σε µία τιµή κοντά σε αυτή του 2004. Ο δείκτης παγίων προς 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις βαίνει συνεχώς µειούµενος κλείνοντας το 2009 στη 

µικρότερη τιµή του κλάδου, ενώ αντίθετα ο δείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια αυξάνεται σταθερά µε την τιµή του 2009 να υπερβαίνει κατά πολύ τους 

αντίστοιχους των άλλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο αποπληρωµής 

των υποχρεώσεων της επιχείρησης και δηµιουργούν αναπόφευκτα αυξηµένη ανησυχία 

στους πιστωτές της. 

 

6.5.6  Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Ο βαθµός παγιοποίησης της επιχείρησης από 0,81 το 2004 µετά από αυξοµειώσεις 

κλείνει στην τιµή 0,73 το 2009. Τα µη κυκλοφορούντα  στοιχεία του ενεργητικού 

καλύπτουν από 1,5 έως  4,2 φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης. Η 

επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εντάσεως παγίου περιουσίας, όπως άλλωστε όλες οι 

επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

6.5.7  Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

Η πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής της επιχείρησης κατά την διάρκεια της εξαετίας 

2004-2009 ακολουθεί την γενική πορεία των άλλων εισηγµένων επιχειρήσεων του 

κλάδου, παρουσιάζει όµως µερικά ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Η τιµή της µετοχής 

ξεκινώντας από µία τιµή 2,3 ευρώ ακολουθεί µικρή πτωτική πορεία µέχρι τις αρχές του 

2006 που βρίσκεται κοντά στα 2 ευρώ, Ακολουθεί µια µικρή περίοδος, περίπου ενός 

µηνός,  πολύ µεγάλης ανόδου η οποία ακολουθείται από µια περίοδο σταθερής ανόδου, 

µε αποτέλεσµα η µετοχή να φτάσει τα 12 ευρώ στο τέλος του 2007. Στη συνέχεια 

ακολουθεί µια απότοµη πτώση µέχρι τον Οκτώβριο του 2008, µε τη τιµή της µετοχής να 

πέφτει κάτω και από τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια η µετοχή ανακάµπτει και µετά από 

αυξοµειώσεις κλείνει στο τέλος του 2009 σε µια τιµή κοντά στο 5 ευρώ. Η µετοχή της 

επιχείρησης είναι η µόνη σε σχέση µε τις µετοχές των άλλων εξεταζόµενων εισηγµένων 
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επιχειρήσεων που παρουσιάζει σηµαντική αύξηση στο τέλος της εξαετίας που ξεπερνά το 

100%. 

Την τριετία 2004-2006 η σχετικά µικρή κερδοφορία της επιχείρησης εξασφαλίζει ένα 

µικρό, αλλά σταθερό µέρισµα στους µετόχους. Το 2007 η µεγάλη αύξηση των κερδών 

δεν συνοδεύτηκε µε αντίστοιχη αύξηση του µερίσµατος κατά µετοχή, η οποία παρέµεινε 

στο ίδιο επίπεδο µε την προηγούµενη τριετία. Την διετία 2008-2009 η επιχείρηση 

παρουσίασε ζηµίες µε αποτέλεσµα να µην διανεµηθούν µερίσµατα στους µετόχους. Η 

τρέχουσα µερισµατική απόδοση της επιχείρησης µειώνεται κατά την διάρκεια της 

εξαετίας, ενώ ο λόγος τιµής προς κέρδη κατά µετοχή παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις, 

γεγονός που πιθανόν να οφείλεται αφενός στις µειωµένες προσδοκίες των επενδυτών για 

κέρδη αφετέρου στη γενικότερη ύφεση της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

 

6.6  METROPOLITAN  A.E. 

 

6.6.1  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Την τριετία 2004-2006 οι δείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας παρουσιάζουν τιµές 

αρκετά µικρότερες της µονάδας κυρίως λόγω των µεγάλων βραχυπρόθεσµων τοκοφόρων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης. Την διετία 2007-2008 η κατάσταση αλλάζει πολύ µε τους 

δείκτες να είναι  πάνω από την µονάδα. Η αλλαγή αυτή οφείλεται  αφενός στην αύξηση 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού αφετέρου στην µείωση (έστω και µικρή) των 

βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων της επιχείρησης (µείωση των τοκοφόρων υποχρεώσεων 

από 22-25 εκατ. ευρώ την τριετία 2004-2006 στα 4-5 εκατ. ευρώ την διετία 2007-2008). 

Τέλος το 2009 οι δείκτες κλείνουν οριακά κάτω από την µονάδα, λόγω κυρίως της 

µείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε σχέση µε την προηγούµενη διετία.  

 

6.6.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού εµφανίζεται εξαιρετικά 

σταθερός κατά την περίοδο 2004-2009, σε τιµές γύρω στο 0,45. Έτσι η επιχείρηση φαίνεται 

να χρησιµοποιεί µε την ίδια ένταση τα περιουσιακά της στοιχεία καθ’ όλη  την εξαετία. 

Ο δείκτης ταχύτητας µη κυκλοφορούντος ενεργητικού εµφανίζεται, µετά από µια µικρή 

αύξηση το 2005, να παραµένει σταθερός σε υψηλές τιµές (τις δεύτερες µεγαλύτερες του 

κλάδου µετά από αυτές του ΙΑΤΡΙΚΟ). 
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Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων  παραµένει περίπου σταθερός σε τιµές 

γύρω του 1,0 για όλη την περίοδο, πολύ κοντά στη µέση τιµή όλων των επιχειρήσεων που 

µελετώνται για την εξαετία 2004-2009. 

Η επιχείρηση την τετραετία 2004-2007 παρουσιάζει µηδενικά διαθέσιµα στους 

ισολογισµούς της, έτσι η κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων εµφανίζεται µόνο το 2008 και 

2009 µε τιµές πιο κάτω από τις µέσες τιµές του κλάδου για τα δύο αυτά χρόνια. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων κατά την διάρκεια της εξαετίας διπλασιάζεται, 

από 10,66 το 2004 στο 19,80 το 2009. Ο δείκτης µέσης διάρκειας αποθεµάτων ακολουθεί 

αντίστροφη πορεία από 34 ηµέρες το 2004 κλείνει στις 18 ηµέρες το 2009. Παρά την µεγάλη 

βελτίωση των δεικτών η επιχείρηση παρουσιάζει µε διαφορά τους χειρότερους δείκτες από 

τις άλλες επιχειρήσεις. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων ακολουθεί πτωτική πορεία  κατά τη 

διάρκεια της εξαετίας οδηγώντας τη µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων από τις 110 

ηµέρες το 2004 στις 159 το 2009. Η επιχείρηση βρίσκεται στην τρίτη θέση σε σχέση µε τις 

άλλες επιχειρήσεις. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωµής υποχρεώσεων παραµένει σταθερή την πρώτη 

τριετία σε τιµές γύρω από το 0,94. Την δεύτερη τριετία 2007-2009 παραµένει και πάλι 

σταθερή σε µεγαλύτερες τιµές γύρω στο 1,34. Αντίστοιχα η µέση διάρκεια πληρωµής 

υποχρεώσεων  την πρώτη τριετία είναι αρκετά πάνω από ένα χρόνο, ενώ την δεύτερη πέφτει 

σηµαντικά γύρω στις 273 ηµέρες. Η επιχείρηση φαίνεται να εξασφαλίζει αρκετά υψηλές 

πιστώσεις από τους προµηθευτές της και σε συνδυασµό µε τις µικρότερες τιµές της µέσης 

διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων εξασφαλίζει µια οµαλή  χρηµατοδότηση της λειτουργία της.  

 

6.6.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Η αποδοτικότητα ενεργητικού (προ και µετά φόρων) της επιχείρησης από το 2004 έως 

το 2008 παρουσιάζει µετά από κάποιες διακυµάνσεις αύξηση της τάξης του 34% σε σχέση 

µε το 2004. Όµως το 2009 οι τιµές των δύο δεικτών µειώνεται δραστικά σε τιµές  περίπου 

του 71% των αντιστοίχων τιµών του 2004. Οι τιµές των δεικτών κατατάσσουν την 

επιχείρηση  στη δεύτερη µε τρίτη  θέση  σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις. 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ και µετά φόρων) της επιχείρησης έχει την ίδια 

συµπεριφορά µε αυτή της αποδοτικότητας ενεργητικού, µε τη τιµή των δεικτών να 

κλείνουν το 2009 περίπου στο 63% των αντίστοιχων τιµών του 2009. 
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Η αποδοτικότητα των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων της επιχείρησης 

παραµένει περίπου σταθερή από το 2004 έως το 2008. Το 2009 ο δείκτης παρουσιάζει 

σηµαντική πτώση, υποχωρώντας στο 62% της µέσης τιµής της προηγούµενης πενταετίας. 

Ο δείκτης οικονοµικής µόχλευσης αυξάνεται από το 1,29 το 2004 στο 1,54 το 2007. 

Στην συνέχεια µειώνεται κλείνοντας στο 1,23 το 2009. Καθ’ όλη την διάρκεια της 

εξαετίας οι τιµές του δείκτη είναι µεγαλύτερες της µονάδας,  ένδειξη  ότι η επίδραση των 

ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής  γι’ αυτή. 

Οι δείκτες περιθωρίου (µικτού κέρδους, ΚΠΤΦ, ΚΠΤΦΑ, καθαρού κέρδους προ 

φόρων και καθαρού κέρδους µετά φόρων)  µέχρι το 2008 παρουσιάζουν αύξηση (εκτός 

του περιθωρίου µικτού κέρδους που η αύξηση σταµατά το 2007).  Το 2009 όλοι οι δείκτες 

παρουσιάζουν αισθητή µείωση, από 16-37% σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές του 2004. 

Οι τιµές του δείκτη περιθωρίου µικτού κέρδους κατατάσσουν την επιχείρηση στη τέταρτη 

µε πέµπτη σε σχέση µε τις άλλες εξεταζόµενες επιχειρήσεις. Αντίθετα οι τιµές περιθωρίου 

καθαρού κέρδους µετά φόρων, βελτιώνουν κατά µία θέση την επιχείρηση κατατάσσοντας 

την  στην τρίτη µε τέταρτη θέση. 

 

6.6.4  Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

 

Ο δείκτης συνολικών λειτουργικών εξόδων την πενταετία 2004-2008 είναι κάτω του 89%, 

ενώ το 2009 αγγίζει το 92%. Τα ποσοστά αυτά φέρνουν την επιχείρηση στην δεύτερη 

καλύτερη θέση, µετά το ΙΑΣΩ. Η επιχείρηση κατορθώνει να συγκρατήσει τα καθαρά 

λειτουργικά της έξοδα σε πολύ χαµηλά επίπεδα, σε ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 4% του 

κύκλου εργασιών ή του 25% των µικτών κερδών, κατατάσσοντας την επιχείρηση στην 

καλύτερη θέση του κλάδου. Αντίθετα τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της επιχείρησης 

απορροφούν ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (συγκρινόµενα προς τον κύκλο εργασιών αλλά 

ιδιαίτερα προς τα µικτά κέρδη) αποτέλεσµα των υψηλών τοκοφόρων υποχρεώσεων της 

επιχείρησης. 

 

6.6.5  Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης  Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια µε εξαίρεση το 2004 όπου η τιµή του είναι 

41%, την επόµενη πενταετία είναι σταθερός γύρω από το 46%. Οι τιµές του δείκτη, όσο 

και αυτού των ξένων προς τα συνολικά κεφάλαια, βρίσκονται κοντά στις µέσες τιµές του 
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κλάδου. Πολιτική της επιχείρησης είναι η αύξηση του ισολογισµού της να 

χρηµατοδοτείται από ανάλογη αύξηση ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης ιδίων προς πάγια κεφάλαια ακολουθεί την ίδια πορεία αφού από το 0,52 του 

2004 σταθεροποιείται σε µία τιµή γύρω στο 66% την επόµενη πενταετία, εκφράζοντας 

την πολιτική της επιχείρησης να χρηµατοδοτεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία κατά 

δύο τρίτα από ίδια και κατά ένα τρίτο από ξένα κεφάλαια.  

Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις και αυτός µετά 

από µία σχετικά χαµηλή τιµή το 2004, σταθεροποιείται σε µια τιµή γύρω στο 56% την 

επόµενη πενταετία. 

Ο δείκτης παγίων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώνεται από 4,4 το 2004 στο 

3,0 το 2009, παραµένοντας πάντως σε όλη την διάρκεια της εξαετίας στη δεύτερη µε τρίτη 

θέση µεταξύ των οµοειδών  επιχειρήσεων. Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

εκτός του 2004 είναι περίπου 18% υψηλότερες από τα αντίστοιχα πάγια στοιχεία της. Τα 

δεδοµένα αυτά δεν πρέπει να δηµιουργούν κάποια ανασφάλεια στους πιστωτές της 

επιχείρησης, αφού αυτή εκτός των άλλων παρουσιάζει σταθερά κέρδη κατά την διάρκεια 

της περιόδου 2004-2009. 

 

6.6.6  Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Ο βαθµός παγιοποίησης της επιχείρησης µετά τη τιµή 0,78 το 2004 σταθεροποιείται 

στην τιµή 0,70 για την επόµενη πενταετία. Τα µη κυκλοφορούντα  στοιχεία του 

ενεργητικού καλύπτουν την πενταετία 2005-2009 περίπου 2,3 φορές το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της επιχείρησης. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εντάσεως παγίου 

περιουσίας, όπως συµβαίνει µε  όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

6.6.7  Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

 

Το METROPOLITAN είναι η µόνη από τις πέντε επιχειρήσεις του κλάδου που 

εξετάζονται στην εργασία αυτή που δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο. Η 

επιχείρηση, παρά την γενικότερη ύφεση, παρουσίασε υψηλά κέρδη κατά την διάρκεια της 

εξαετίας, µε τον δείκτη κερδών κατά µετοχή να είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από τους 

αντίστοιχους δείκτες των άλλων εξεταζόµενων επιχειρήσεων.  
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6.7  ∆ιαγράµµατα 

 

∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών Ρευστότητας 

 

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Φ
ο
ρ
ές

ΥΓΕΙΑ 0,51 0,52 0,64 0,42 0,64 0,60

ΙΑΣΩ 0,86 0,83 1,16 1,41 0,87 0,90

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,79 0,75 0,69 1,60 1,55 1,48

EUROMEDICA 0,47 0,57 0,66 1,15 1,17 0,99

METROPOLITAN 0,53 0,81 0,69 1,13 1,09 0,98

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Φ
ο
ρ
ές

ΥΓΕΙΑ 0,46 0,48 0,59 0,39 0,63 0,59

ΙΑΣΩ 0,79 0,74 1,06 1,34 0,79 0,83

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,75 0,72 0,67 1,55 1,50 1,44

EUROMEDICA 0,44 0,55 0,64 1,13 1,14 0,95

METROPOLITAN 0,44 0,73 0,62 1,05 1,02 0,91

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 
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∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών ∆ραστηριότητας 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων
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2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Φ
ο
ρ
ές

ΥΓΕΙΑ 2,80 3,24 3,45 3,62 3,09 2,46

ΙΑΣΩ 8,46 6,91 6,39 5,46 6,53 5,73

ΙΑΤΡΙΚΟ 2,62 2,32 2,05 1,84 1,91 1,75

EUROMEDICA 2,37 2,01 1,74 1,46 1,19 1,27

METROPOLITAN 3,33 2,86 2,45 2,52 2,32 2,30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Αριθµοδείκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων
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Η
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ΥΓΕΙΑ 130 113 106 101 118 148

ΙΑΣΩ 43 53 57 67 56 64

ΙΑΤΡΙΚΟ 139 157 178 199 191 208

EUROMEDICA 154 181 210 250 307 287

METROPOLITAN 110 128 149 145 157 159

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: Αριθµοδείκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 
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Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων

0,00

10,00

20,00

30,00
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50,00

60,00

70,00

Φ
ο
ρ
ές

ΥΓΕΙΑ 25,94 32,26 29,12 32,46 50,17 60,80

ΙΑΣΩ 20,58 22,31 24,93 32,13 25,32 30,91

ΙΑΤΡΙΚΟ 29,44 36,75 39,96 34,84 35,45 41,16

EUROMEDICA 30,70 45,40 45,31 32,15 32,00 32,05

METROPOLITAN 10,66 11,96 13,07 17,28 18,91 19,80

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

 

Αριθµοδείκτης Μέσης διάρκειας Αποθεµάτων
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ΥΓΕΙΑ 14 11 13 11 7 6

ΙΑΣΩ 18 16 15 11 14 12

ΙΑΤΡΙΚΟ 12 10 9 10 10 9

EUROMEDICA 12 8 8 11 11 11

METROPOLITAN 34 31 28 21 19 18

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: Αριθµοδείκτης Μέσης ∆ιάρκειας Αποθεµάτων 
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Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Πληρωµής Υποχρεώσεων

0,00
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1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Φ
ο
ρ
έ
ς

ΥΓΕΙΑ 1,21 1,38 1,51 1,04 0,30 0,83

ΙΑΣΩ 1,32 2,13 2,56 2,33 2,02 2,04

ΙΑΤΡΙΚΟ 1,26 1,11 0,95 1,89 1,85 1,65

EUROMEDICA 0,80 0,83 0,81 0,75 1,04 1,00

METROPOLITAN 0,94 0,91 0,97 1,36 1,35 1,31

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Πληρωµής Υποχρεώσεων 

 

 

Αριθµοδείκτης Μέσης διάρκειας Πληρωµής Υποχρεώσεων
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ΥΓΕΙΑ 302 265 242 349 1225 439

ΙΑΣΩ 277 172 142 156 181 179

ΙΑΤΡΙΚΟ 290 328 386 193 197 221

EUROMEDICA 454 438 451 485 350 364

METROPOLITAN 390 401 377 269 271 278

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: Αριθµοδείκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής Υποχρεώσεων 
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Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας ∆ιαθεσίµων

0,00
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50,00

75,00
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150,00

Φ
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ΥΓΕΙΑ 138,27 59,79 22,80 27,44 0,70 6,52

ΙΑΣΩ 4,03 18,55 14,48 8,09 17,71 16,53

ΙΑΤΡΙΚΟ 28,41 34,11 40,05 14,68 11,46 16,69

EUROMEDICA 44,42 21,19 25,54 11,20 9,00 21,52

METROPOLITAN 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 12,58

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας ∆ιαθεσίµων 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων
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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Φ
ο
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έ
ς

ΥΓΕΙΑ 1,27 1,47 1,77 1,26 0,36 1,02

ΙΑΣΩ 2,02 3,20 4,00 3,74 3,16 2,98

ΙΑΤΡΙΚΟ 1,52 1,36 1,16 2,30 2,19 1,96

EUROMEDICA 0,99 1,00 0,99 0,94 1,19 1,15

METROPOLITAN 1,08 1,08 1,14 1,56 1,54 1,45

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
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Αριθµοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων 
δανείων
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ές

ΥΓΕΙΑ 2,82 3,18 3,96 1,95 0,42 1,31

ΙΑΣΩ 18,39 15,98 31,69 40,47 19,83 19,32

ΙΑΤΡΙΚΟ 7,50 5,43 3,16 45,96 446,28 45,12

EUROMEDICA 2,82 3,17 2,68 1,90 2,51 2,48

METROPOLITAN 2,38 2,59 3,29 20,73 17,96 11,68

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας Κυκλοφορίας µη Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού
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1,00

1,50

Φ
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έ
ς

ΥΓΕΙΑ 0,58 0,82 0,59 0,27 0,28 0,30

ΙΑΣΩ 0,38 0,39 0,44 0,49 0,43 0,40

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,66 0,76 0,83 0,91 0,95 0,96

EUROMEDICA 0,50 0,53 0,57 0,56 0,44 0,42

METROPOLITAN 0,57 0,64 0,66 0,60 0,64 0,65

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
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Αριθµοδείκτης ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού
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0,70

Φ
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ές

ΥΓΕΙΑ 0,47 0,64 0,49 0,25 0,19 0,25

ΙΑΣΩ 0,33 0,35 0,39 0,41 0,39 0,36

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,49 0,54 0,56 0,56 0,57 0,55

EUROMEDICA 0,40 0,41 0,41 0,33 0,31 0,31

METROPOLITAN 0,45 0,43 0,47 0,42 0,44 0,45

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
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2,00

2,40
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ΥΓΕΙΑ 1,24 2,10 0,95 0,33 0,41 0,36

ΙΑΣΩ 0,44 0,43 0,47 0,66 0,67 0,63

ΙΑΤΡΙΚΟ 1,28 1,40 1,57 1,56 1,56 1,56

EUROMEDICA 1,00 1,06 1,14 0,82 1,09 1,13

METROPOLITAN 1,09 0,93 1,03 0,93 0,98 0,97

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41: Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 
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∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών Αποδοτικότητας 

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (προ φόρων)
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8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ΥΓΕΙΑ -0,87% -2,07% 0,38% 3,26% 1,51% 3,30%

ΙΑΣΩ 9,47% 9,24% 12,65% 13,21% 11,60% 8,90%

ΙΑΤΡΙΚΟ 1,88% 3,90% 4,56% 4,41% 1,45% 1,64%

EUROMEDICA 2,10% 0,93% 1,64% 5,44% -5,05% -4,91%

METROPOLITAN 2,88% 4,05% 3,58% 3,69% 3,85% 1,98%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (προ φόρων) 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων)
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ΥΓΕΙΑ -2,30% -6,84% 0,75% 4,30% 3,32% 4,60%

ΙΑΣΩ 12,62% 11,40% 15,15% 21,13% 20,14% 15,66%

ΙΑΤΡΙΚΟ 4,89% 10,20% 12,86% 12,36% 4,00% 4,60%

EUROMEDICA 5,19% 2,41% 4,54% 13,40% -17,84% -17,91%

METROPOLITAN 7,04% 8,73% 7,80% 8,14% 8,49% 4,28%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 
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Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (µετά φόρων)
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10,00%

ΥΓΕΙΑ 0,67% -1,83% -0,53% 2,47% 1,63% 2,44%

ΙΑΣΩ 5,84% 6,10% 8,96% 8,97% 8,80% 5,80%

ΙΑΤΡΙΚΟ 2,78% 2,04% 3,15% 3,24% 1,79% 1,04%

EUROMEDICA 1,39% 0,53% 0,58% 3,81% -3,73% -4,65%

METROPOLITAN 1,75% 2,68% 2,29% 2,70% 2,36% 1,30%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (µετά φόρων) 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (µετά φόρων)
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18,00%

ΥΓΕΙΑ 1,77% -6,06% -1,05% 3,25% 3,57% 3,41%

ΙΑΣΩ 7,79% 7,52% 10,74% 14,35% 15,27% 10,21%

ΙΑΤΡΙΚΟ 7,24% 5,33% 8,89% 9,07% 4,93% 2,93%

EUROMEDICA 3,42% 1,38% 1,60% 9,40% -13,17% -16,95%

METROPOLITAN 4,27% 5,78% 4,99% 5,96% 5,20% 2,80%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 45: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (µετά φόρων) 
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Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικά Απασχολούµενων 
Κεφαλαίων

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

ΥΓΕΙΑ 0,36% -0,49% 2,83% 3,91% 5,24% 5,12%

ΙΑΣΩ 9,50% 9,57% 12,95% 14,00% 13,11% 9,43%

ΙΑΤΡΙΚΟ 3,03% 5,04% 5,86% 5,52% 3,69% 3,59%

EUROMEDICA 3,73% 2,90% 3,19% 6,99% -2,13% -2,59%

METROPOLITAN 5,46% 6,12% 5,33% 5,29% 5,81% 3,47%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 46: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικά Απασχολούµενων Κεφαλαίων 

Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Μόχλευσης

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Φ
ο
ρ
έ
ς

ΥΓΕΙΑ 0,00 0,00 0,27 1,10 0,63 0,90

ΙΑΣΩ 1,33 1,19 1,17 1,51 1,54 1,66

ΙΑΤΡΙΚΟ 1,61 2,02 2,20 2,24 1,08 1,28

EUROMEDICA 1,39 0,83 1,42 1,92 0,00 0,00

METROPOLITAN 1,29 1,43 1,46 1,54 1,46 1,23

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 47: Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Μόχλευσης 
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Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

ΥΓΕΙΑ 4,57% 6,13% 14,62% 16,79% 17,44% 18,37%

ΙΑΣΩ 34,74% 33,61% 35,92% 37,52% 36,06% 31,40%

ΙΑΤΡΙΚΟ 17,09% 17,93% 18,44% 17,87% 15,52% 15,61%

EUROMEDICA 18,43% 17,08% 18,58% 19,75% 12,55% 12,59%

METROPOLITAN 13,80% 16,02% 14,99% 13,27% 12,61% 9,80%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 48: Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 

Αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦΑ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

ΥΓΕΙΑ 12,74% 6,64% 11,74% 18,06% 17,15% 17,60%

ΙΑΣΩ 33,65% 31,22% 35,58% 36,52% 36,43% 30,18%

ΙΑΤΡΙΚΟ 11,82% 14,33% 14,75% 13,02% 10,47% 10,73%

EUROMEDICA 13,96% 11,80% 10,90% 13,82% 12,80% 12,56%

METROPOLITAN 17,39% 18,45% 15,48% 16,54% 19,62% 14,66%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 49: Αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦΑ 
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Αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦ

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

ΥΓΕΙΑ 0,77% -1,82% 4,86% 12,16% 11,82% 12,00%

ΙΑΣΩ 28,58% 26,29% 31,30% 32,70% 32,64% 25,33%

ΙΑΤΡΙΚΟ 6,20% 9,40% 10,53% 9,09% 6,49% 6,59%

EUROMEDICA 8,50% 6,35% 5,50% 8,77% 6,17% 6,15%

METROPOLITAN 12,19% 14,18% 11,29% 12,60% 13,14% 7,71%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 50: Αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦ 

 

Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους προ Φόρων

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

ΥΓΕΙΑ -1,85% -3,25% 0,79% 13,18% 8,12% 12,94%

ΙΑΣΩ 28,69% 26,28% 32,12% 31,96% 30,08% 24,82%

ΙΑΤΡΙΚΟ 3,84% 7,27% 8,20% 7,92% 2,56% 2,96%

EUROMEDICA 5,19% 2,29% 3,99% 16,34% -16,32% -15,85%

METROPOLITAN 6,43% 9,38% 7,59% 8,78% 8,70% 4,40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 51: Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους προ Φόρων 
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Αριθµοδείκτης Πεθωρίου Καθαρού Κέρδους µετά Φόρων

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ΥΓΕΙΑ 1,43% -2,88% -1,10% 9,97% 8,72% 9,59%

ΙΑΣΩ 17,71% 17,34% 22,77% 21,71% 22,81% 16,18%

ΙΑΤΡΙΚΟ 5,68% 3,80% 5,67% 5,82% 3,16% 1,88%

EUROMEDICA 3,43% 1,31% 1,40% 11,46% -12,05% -15,00%

METROPOLITAN 3,91% 6,21% 4,85% 6,43% 5,32% 2,88%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 52: Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους µετά Φόρων 
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∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών ∆απανών Λειτουργίας 

 

Αριθµοδείκτης Συνολικών Λειτουργικών Εξόδων

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ΥΓΕΙΑ 99,23% 105,57% 99,96% 92,43% 92,17% 89,63%

ΙΑΣΩ 74,00% 74,72% 69,68% 68,30% 70,17% 78,95%

ΙΑΤΡΙΚΟ 95,21% 92,18% 91,52% 91,74% 94,40% 94,88%

EUROMEDICA 93,25% 94,61% 96,01% 92,71% 95,54% 95,24%

METROPOLITAN 87,81% 85,82% 88,71% 87,40% 87,39% 92,29%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 53: Αριθµοδείκτης Συνολικών Λειτουργικών Εξόδων 
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Αριθµοδείκτης Λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

ΥΓΕΙΑ 3,80% 11,70% 14,59% 9,22% 9,60% 8,00%

ΙΑΣΩ 8,74% 8,33% 5,60% 5,83% 6,23% 10,35%

ΙΑΤΡΙΚΟ 12,30% 10,11% 9,95% 9,61% 9,93% 10,49%

EUROMEDICA 11,67% 11,68% 14,58% 12,46% 8,09% 7,82%

METROPOLITAN 1,60% 1,84% 3,70% 0,67% 0,00% 2,09%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 54: Αριθµοδείκτης  Λειτουργικών Εξόδων προς Κύκλο Εργασιών 

Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς κύκλο 
εργασιών

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

ΥΓΕΙΑ 2,62% 2,48% 5,03% 2,65% 19,99% 7,16%

ΙΑΣΩ 0,11% 0,93% 0,78% 1,91% 3,92% 1,49%

ΙΑΤΡΙΚΟ 2,36% 2,13% 2,34% 1,98% 3,93% 3,52%

EUROMEDICA 4,03% 4,84% 3,75% 4,67% 9,45% 7,50%

METROPOLITAN 5,76% 4,79% 3,71% 3,82% 4,44% 3,31%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 55: Αριθµοδείκτης  Χρηµατοοικονοµικών  Εξόδων προς Κύκλο Εργασιών 
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Αριθµοδείκτης Λειτουργικών εξόδων προς Μικτά Κέρδη

0,00%

20,00%

40,00%
60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%
160,00%

180,00%

200,00%

ΥΓΕΙΑ 83,16% 190,89% 99,75% 54,90% 55,07% 43,57%

ΙΑΣΩ 25,17% 24,79% 15,58% 15,53% 17,28% 32,96%

ΙΑΤΡΙΚΟ 71,97% 56,39% 53,98% 53,80% 63,95% 67,19%

EUROMEDICA 63,36% 68,43% 78,50% 63,08% 64,47% 62,15%

METROPOLITAN 11,63% 11,50% 24,68% 5,07% 0,00% 21,34%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 56: Αριθµοδείκτης  Λειτουργικών Εξόδων προς Μικτά Κέρδη 

Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς Μικτά 
Κέρδη

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

ΥΓΕΙΑ 57,39% 40,40% 34,39% 15,76% 114,64% 38,95%

ΙΑΣΩ 0,31% 2,77% 2,18% 5,08% 10,87% 4,75%

ΙΑΤΡΙΚΟ 13,80% 11,87% 12,67% 11,11% 25,33% 22,56%

EUROMEDICA 21,89% 28,37% 20,20% 23,64% 75,26% 59,62%

METROPOLITAN 41,76% 29,92% 24,72% 28,78% 35,20% 33,77%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 57: Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων προς Μικτά Κέρδη 
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∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών ∆ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

 

Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

ΥΓΕΙΑ 37,73% 30,22% 51,11% 75,76% 45,58% 71,66%

ΙΑΣΩ 75,01% 81,11% 83,50% 62,54% 57,60% 56,83%

ΙΑΤΡΙΚΟ 38,36% 38,22% 35,43% 35,73% 36,38% 35,61%

EUROMEDICA 40,52% 38,57% 36,20% 40,58% 28,31% 27,44%

METROPOLITAN 40,92% 46,41% 45,92% 45,28% 45,33% 46,21%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 58: Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

Αριθµοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ΥΓΕΙΑ 62,27% 69,78% 48,89% 24,24% 54,42% 28,34%

ΙΑΣΩ 24,99% 18,89% 16,50% 37,46% 42,40% 43,17%

ΙΑΤΡΙΚΟ 61,64% 61,78% 64,57% 64,27% 63,62% 64,39%

EUROMEDICA 59,48% 61,43% 63,80% 59,42% 71,69% 72,56%

METROPOLITAN 59,08% 53,59% 54,08% 54,72% 54,67% 53,79%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 59: Αριθµοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 
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Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
Φ
ο
ρ
ές

ΥΓΕΙΑ 0,61 0,43 1,05 3,13 0,84 2,53

ΙΑΣΩ 3,00 4,29 5,06 1,67 1,36 1,32

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,62 0,62 0,55 0,56 0,57 0,55

EUROMEDICA 0,68 0,63 0,57 0,68 0,39 0,38

METROPOLITAN 0,69 0,87 0,85 0,83 0,83 0,86

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 60: Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια 

Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια

0,00

0,10
0,20

0,30

0,40
0,50

0,60

0,70

0,80
0,90

1,00

Φ
ο
ρ
ές

ΥΓΕΙΑ 0,46 0,39 0,62 0,83 0,68 0,84

ΙΑΣΩ 0,87 0,89 0,94 0,74 0,64 0,64

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,51 0,54 0,53 0,58 0,61 0,61

EUROMEDICA 0,50 0,50 0,50 0,69 0,41 0,37

METROPOLITAN 0,52 0,68 0,64 0,65 0,66 0,66

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 61: Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια 
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Αριθµοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές 
Υποχρεώσεις

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ΥΓΕΙΑ 30,16% 32,26% 36,08% 34,52% 60,68% 53,17%

ΙΑΣΩ 55,88% 48,31% 69,35% 41,65% 25,16% 24,98%

ΙΑΤΡΙΚΟ 41,37% 47,87% 51,21% 60,29% 63,20% 65,29%

EUROMEDICA 32,15% 37,29% 43,00% 68,75% 42,32% 36,73%

METROPOLITAN 36,89% 59,86% 52,87% 55,48% 57,04% 56,35%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 62: Αριθµοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές  

Υποχρεώσεις 
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Αριθµοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00
Φ
ο
ρ
έ
ς

ΥΓΕΙΑ 3,20 2,93 3,84 20,18 24,67 25,36

ΙΑΣΩ 9,91 11,48 13,29 3,20 2,96 2,87

ΙΑΤΡΙΚΟ 2,54 3,16 4,02 1,53 1,58 1,61

EUROMEDICA 4,39 3,69 3,25 2,47 1,52 1,61

METROPOLITAN 4,39 4,94 5,66 2,50 2,65 3,05

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 63: Αριθµοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Φ
ο
ρ
έ
ς

ΥΓΕΙΑ 1,65 2,31 0,96 0,32 1,19 0,40

ΙΑΣΩ 0,33 0,23 0,20 0,60 0,74 0,76

ΙΑΤΡΙΚΟ 1,61 1,62 1,82 1,80 1,75 1,81

EUROMEDICA 1,47 1,59 1,76 1,46 2,53 2,64

METROPOLITAN 1,44 1,15 1,18 1,21 1,21 1,16

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 64: Αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια 
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∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Αριθµοδείκτης βαθµού Παγιοποίησης Περιουσίας

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Φ
ο
ρ
έ
ς

ΥΓΕΙΑ 0,81 0,77 0,82 0,92 0,67 0,85

ΙΑΣΩ 0,86 0,91 0,89 0,84 0,89 0,89

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,74 0,70 0,67 0,61 0,60 0,58

EUROMEDICA 0,81 0,77 0,73 0,59 0,70 0,73

METROPOLITAN 0,78 0,68 0,71 0,70 0,69 0,70

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 65: Αριθµοδείκτης βαθµού Παγιοποίησης Περιουσίας 

Αριθµοδείκτης σχέσης µη κυκλοφορούντος προς κυκλοφορούν 
Ενεργητικό

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Φ
ο
ρ
έ
ς

ΥΓΕΙΑ 4,32 3,44 4,67 10,95 2,03 5,64

ΙΑΣΩ 6,16 9,95 7,74 5,41 8,38 8,27

ΙΑΤΡΙΚΟ 2,92 2,38 2,02 1,58 1,49 1,38

EUROMEDICA 4,23 3,37 2,65 1,45 2,30 2,75

METROPOLITAN 3,59 2,12 2,50 2,29 2,21 2,30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 66: Αριθµοδείκτης σχέσης µη Κυκλοφορούντος προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
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∆ιαγράµµατα Αριθµοδεικτών Επενδύσεων  

Κέρδη κατά µετοχή

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
Ε
υ
ρ
ώ

ΥΓΕΙΑ 0,02 0,00 0,00 0,15 0,09 0,12

ΙΑΣΩ 0,30 0,30 0,46 0,50 0,47 0,32

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,12 0,09 0,17 0,19 0,10 0,06

EUROMEDICA 0,08 0,03 0,04 0,54 0,00 0,00

METROPOLITAN 1,11 1,63 1,62 2,20 1,76 1,04

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 67: Κέρδη κατά Μετοχή 

Μέρισµα κατά µετοχή

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Ε
υ
ρ
ώ

ΥΓΕΙΑ 0,17 0,00 0,00 0,08 0,05 0,00

ΙΑΣΩ 0,10 0,20 0,30 0,33 0,22 0,11

ΙΑΤΡΙΚΟ 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0,00

EUROMEDICA 0,03 0,02 0,03 0,04 0,00 0,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 68: Μέρισµα κατά Μετοχή 
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Τρέχουσα Μερισµατική Απόδοση

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

ΥΓΕΙΑ 17,35% 0,00% 0,00% 2,35% 3,14% 0,00%

ΙΑΣΩ 3,23% 6,64% 5,01% 3,17% 4,95% 2,93%

ΙΑΤΡΙΚΟ 2,07% 1,44% 1,20% 1,31% 4,17% 0,00%

EUROMEDICA 1,78% 1,02% 0,38% 0,37% 0,00% 0,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 69: Τρέχουσα Μερισµατική Απόδοση 

Λόγος τιµής προς κέρδη κατά µετοχή
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ΥΓΕΙΑ 49,00 0,00 0,00 22,67 17,67 12,08

ΙΑΣΩ 10,33 10,03 13,02 20,82 9,45 11,72

ΙΑΤΡΙΚΟ 12,08 30,78 29,41 24,11 12,00 21,83

EUROMEDICA 21,13 65,33 199,50 21,81 0,00 0,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 70: Λόγος Τιµής προς Κέρδη κατά Μετοχή 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 71: Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (2004-2009) 
 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 72: Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του ΙΑΣΩ Α.Ε. (2004-2009) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 151 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 73: Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. (2004-2009) 
 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 74: Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του EUROMEDICA Α.Ε. 

 (2004-2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

7.1 Γενικά 

 

Μετά την µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων και των αριθµοδεικτών των 

επιχειρήσεων στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων για κάθε 

επιχείρηση µε σκοπό να προσδιορισθούν αφενός οι κυριότερες πηγές άντλησης 

κεφαλαίων αφετέρου οι δραστηριότητες τις οποίες τα κεφάλαια αυτά χρηµατοδοτούν.  

Το σύνολο των πινάκων κίνησης κεφαλαίων βρίσκονται στο παράρτηµα της εργασίας.  

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη και ευκολότερη  κατανόηση των πινάκων κίνησης 

κεφαλαίων στο τέλος του κεφαλαίου  δίδονται για κάθε  επιχείρηση δύο διαγράµµατα, το 

πρώτο αφορά τις πηγές άντλησης κεφαλαίων ή πηγές χρηµατοδότησης και το δεύτερο τις 

δραστηριότητες που επενδύθηκαν τα κεφάλαια αυτά.  Η παράθεση των ανωτέρω γίνεται 

µε  χρονολογική σειρά,  ώστε να γίνονται εύκολα συγκρίσεις µεταξύ των διαφορετικών 

χρονικών περιόδων. Στο πάνω µέρος κάθε διαγράµµατος δίδονται τα συνολικά ποσά σε 

ευρώ των πηγών χρηµατοδότησης (ή ισοδύναµα των συνολικών κεφαλαίων που 

απαιτήθηκαν). Τα ποσοστά  που αναγράφονται σε όλες τις παραγράφους του κεφαλαίου 

αναφέρονται πάντα στο ποσοστό συµµετοχής κάθε πηγής (ή κεφαλαίου που απαιτήθηκε)  

στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης (ή των συνολικών κεφαλαίων που 

απαιτήθηκαν). 

 

7.2 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

 

Μελετώντας τους πίνακες κίνησης κεφαλαίων και τα αντίστοιχα διαγράµµατα  

διαπιστώνουµε διαχρονικά αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στις πηγές κεφαλαίων όσο και 

στις δραστηριότητες στις οποίες τα κεφάλαια αυτά επενδύθηκαν. Σηµαντική παρατήρηση 

είναι η αλµατώδης αύξηση των κεφαλαίων αυτών από 15,6 εκατ. ευρώ την περίοδο 2004-

2005 στα 553,8 εκατ. την περίοδο 2007-2008. 

Την περίοδο 2004-2005, ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός αποτελεί την σηµαντικότερη 

πηγή χρηµατοδότησης µε ποσοστό συµµετοχής 57,56%, µε τις µειώσεις από πώληση 
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ακινήτων, εγκαταστάσεων κλπ. να φτάνουν το 28,96%. Οι πόροι που προήλθαν από 

αυτές τις πηγές χρησιµοποιήθηκαν  για την µείωση των ιδίων κεφαλαίων (ποσοστό  

συµµετοχής 62,10%) και για την αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού (κυρίως λόγω 

αύξησης των απαιτήσεων). 

Τις περιόδους 2005-2006 και 2006-2007 η κύρια πηγή εισροής κεφαλαίων ήταν η 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (µε ποσοστά συµµετοχής 85,49% και 78% αντίστοιχα).  

Αντίθετα τόσο η εισροή κεφαλαίων από δανεισµό όσο και αυτή από µειώσεις παγίων 

στοιχείων µειώθηκε σηµαντικά. Και στις δύο αυτές περιόδους τα κεφάλαια αυτά 

επενδύθηκαν σε άλλες εταιρείες (77,45% και 91,12% αντίστοιχα) εκφράζοντας την 

επιθετική πολιτική της εταιρείας για επενδύσεις στο χώρο της υγείας. Είναι αξιοσηµείωτο 

ότι τα κεφάλαια που επενδύθηκαν την περίοδο 2006-2007 είναι σχεδόν τετραπλάσια από 

αυτά της προηγούµενης περιόδου. 

Την περίοδο 2007-2008 το ύψος των κεφαλαίων που επενδύθηκαν φτάνει το ποσό 

ρεκόρ των 553,8 εκατ. ευρώ µε κύριες πηγές εισροής κεφαλαίων τις αυξήσεις του 

βραχυχρόνιου δανεισµού (ποσοστό συµµετοχής 51,34%) και των ιδίων κεφαλαίων (µε 

ποσοστό  συµµετοχής 46,72% µέσω εκδοθέντος κεφαλαίου). Τα κεφάλαια αυτά 

κατευθύνθηκαν στην µείωση των αποθεµάτων (47,71%), στην αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (κυρίως των διαθεσίµων της εταιρείας) και σε επενδύσεις 

σε συνδεδεµένες εταιρείες (σε σηµαντικά πάντως µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε τις δύο 

προηγούµενες περιόδους). 

Τέλος, την περίοδο 2008-2009, η πολιτική της εταιρείας για την εξεύρεση κεφαλαίων 

αλλάζει ριζικά αφού στις αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων (ποσοστό συµµετοχής 30,03%) 

προστίθενται οι µειώσεις των διαθεσίµων της εταιρείας, τα οποία είχε συσσωρεύει η 

εταιρεία την προηγούµενη περίοδο. Το συντριπτικό ποσοστό των κεφαλαίων αυτών 

(90,95%) πηγαίνει στην αποπληρωµή βραχυχρόνιων υποχρεώσεων (δανεισµού), ενώ ένα 

µικρό ποσοστό (6,77%) σε αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

 

7.3 ΙΑΣΩ  Α.Ε. 

 

Η επιχείρηση εκτός της περιόδου 2004-2005, έχει σαν κύρια πηγή χρηµατοδότησης 

των δραστηριοτήτων της την αύξηση των παθητικών της στοιχείων (µε ποσοστά 

συµµετοχής στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης πάνω από 80%).  Τα κεφάλαια αυτά 

κατευθύνθηκαν κυρίως τις πρώτες τρεις περιόδους στην µείωση στοιχείων του 

παθητικού, ενώ τις επόµενες δύο στο συντριπτικό τους ποσοστό (πάνω από 90%) σε 
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αυξήσεις του ενεργητικού.  Στο σύνολο τους τα κεφάλαια αυτά κυµαίνονται από 15 εκατ. 

ευρώ (περίοδος 2008-2009) µέχρι 65,3 εκατ. ευρώ (περίοδος 2006-2007). 

Ειδικότερα, την περίοδο 2004-2005, τα κεφάλαια προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

την µείωση των διαθεσίµων (ποσοστό συµµετοχής 57,16%)  και την αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων (ποσοστό συµµετοχής 35,86%). Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνθηκαν για 

µειώσεις των συνολικών υποχρεώσεων  της επιχείρησης που ξεπερνούν το 65% (µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό να αφορά την µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µε 

ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των επενδυµένων κεφαλαίων περίπου 54%), ενώ το 

υπόλοιπο περίπου 35% των κεφαλαίων επενδύθηκε στην  αύξηση του ενεργητικού (µε τις 

αυξήσεις των ακινήτων και του εξοπλισµού να ξεπερνά το 20%). 

Την περίοδο 2005-2006, η αύξηση  κεφαλαίων, µέσω έκδοσης νέων τίτλων, φτάνει το 

87,83% των συνολικών πηγών χρηµατοδότησης, ενώ τα ποσοστά αύξησης των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και µείωσης του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

συµµετέχουν µε ποσοστά 5,37% και 4,81% αντίστοιχα. Τα κεφάλαια αυτά τροφοδότησαν 

την µείωση των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων (ποσοστά συµµετοχής περίπου 

20% και 50% αντίστοιχα), την αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού (περίπου 20%), 

και τις επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις (περίπου 10%). 

Την περίοδο 2006-2007, η επιχείρηση αντλεί κεφάλαια κυρίως από τη σύναψη 

µακροχρόνιων δανείων αλλά και από αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κεφάλαια 

αυτά καλύπτουν κυρίως τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου  (µε ποσοστό συµµετοχής 

67,49%), τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (9,55%) και την αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (21,48%). 

Την περίοδο 2007-2008 βασικές πηγές χρηµατοδότησης είναι η αύξηση των 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (ποσοστά συµµετοχής 16% και 

43,85% αντίστοιχα) και των ιδίων κεφαλαίων (21,09%), αλλά και η µείωση των 

διαθεσίµων και των απαιτήσεων (18,39%). Η επιχείρηση αλλάζοντας πολιτική σε σχέση 

µε τις προηγούµενες περιόδους διέθεσε  το κεφάλαια αυτά σε αύξηση στοιχείων του µη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της και συγκεκριµένα σε ακίνητα και εξοπλισµό (περίπου 

36% των κεφαλαίων) και σε  επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις (περίπου 62%). 

Την τελευταία περίοδο 2008-2009, η επιχείρηση άντλησε κεφάλαια από αύξηση 

βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων υποχρεώσεων (ποσοστά συµµετοχής 9,71% και 51% 

αντίστοιχα) και ιδίων κεφαλαίων  (36,65%). Η επιχείρηση συνεχίζοντας την πολιτική της 

προηγούµενης περιόδου αύξησε τα κυκλοφορούντα και µη κυκλοφορούντα ενεργητικά 
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στοιχεία της (µε ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο των κεφαλαίων που επενδύθηκαν 

14,61% και 78,24% αντίστοιχα). 

 

7.4 ΙΑΤΡΙΚΟ  E.Α.Ε. 

 

Η επιχείρηση, όπως συµβαίνει µε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου που µελετώνται, 

χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες της κυρίως µε  αύξηση των παθητικών της στοιχείων.  

Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνθηκαν σε κάποιες περιόδους κυρίως στην µείωση στοιχείων 

του παθητικού, ενώ σε άλλες σε αυξήσεις του ενεργητικού.  Στο σύνολο τους τα 

κεφάλαια αυτά κυµαίνονται από 27,5 εκατ. ευρώ (περίοδος 2008-2009) µέχρι 144,3 εκατ. 

ευρώ (περίοδος 2006-2007). 

Τις περιόδους 2004-2005 και 2005-2006 η επιχείρηση χρησιµοποιεί σαν κύριες πηγές 

άντλησης χρηµατικών πόρων την αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ποσοστά  

συµµετοχής 66,28% και 78,77% αντίστοιχα) και τις αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων 

(ποσοστά συµµετοχής 10,78% και 13,75% αντίστοιχα). Την πρώτη περίοδο υπάρχει και 

µια σηµαντική συνεισφορά από µειώσεις παγίων στοιχείων (13,62%).  Τα κεφάλαια αυτά 

χρησιµοποιούνται κυρίως για την µείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (ποσοστά  

συµµετοχής 53,92% και 21,18% αντίστοιχα) και αυξήσεις του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (ποσοστά συµµετοχής  41,08% και 42,98% αντίστοιχα). Την περίοδο 2005-

2006 ένα σηµαντικό ποσοστό (35,84%) χρηµατοδοτεί εγκαταστάσεις και επενδύσεις σε 

άλλες επιχειρήσεις. 

Την περίοδο 2006-2007 η  αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (σύναψη 

δανείου) µε  ποσοστό συµµετοχής  85,27% και η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων µε 

ποσοστό συµµετοχής 11,11% αποτελούν τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης. Τα 

κεφάλαια αυτά χρησιµοποιούνται για την µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

(ποσοστό συµµετοχής 69,79%) και την αύξηση των κυκλοφοριακών στοιχείων της 

επιχείρησης (κυρίως λόγω αύξησης των απαιτήσεων). 

Την περίοδο 2007-2008 η επιχείρηση αντλώντας  πόρους  από αυξήσεις των 

παθητικών (67,41%) και από µειώσεις των ενεργητικών (32,59%) στοιχείων της 

χρηµατοδοτεί τη µείωση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της 

(ποσοστά συµµετοχής 18,68% και 44,94% αντίστοιχα) καθώς και την αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,19%). 

Την τελευταία περίοδο (2008-2009) η πολύ µεγάλη αύξηση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (κυρίως λόγω απαιτήσεων) αλλά και οι µειώσεις των µακροπρόθεσµων 
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υποχρεώσεων χρηµατοδοτούνται κύρια από αυξήσεις βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

(60,18%) αλλά και από µειώσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού (30.81%), κυρίως των 

διαθεσίµων. 

 

7.5 EUROMEDICA  Α.Ε. 

 

Η επιχείρηση, ακολουθώντας την ίδια στρατηγική µε όλες τις εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο επιχειρήσεις του κλάδου, χρηµατοδοτεί τις επενδυτικές της 

δραστηριότητες µε κεφάλαια που προέρχονται από αυξήσεις των υποχρεώσεων της 

(βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) και των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κεφάλαια 

αυτά καλύπτουν κυρίως, κατά την διάρκεια όλης της περιόδου αυξήσεις των µη 

κυκλοφοριακών στοιχείων, κατά τις τρεις πρώτες περιόδους αυξήσεις του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και κατά τις δύο τελευταίες περιόδους µειώσεις των ιδίων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Στο σύνολο τους τα κεφάλαια αυτά κυµαίνονται από 19 

εκατ. ευρώ (περίοδος 2004-2005) µέχρι τα 298,2 εκατ. ευρώ (περίοδος 2006-2007). 

Ειδικότερα, την περίοδο 2004-2005 οι αυξήσεις των βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (µε ποσοστά συµµετοχής 26,21% και 53,16% 

αντίστοιχα), αλλά και η µείωση του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού (12,09%) 

χρηµατοδοτούν την µείωση των τοκοφόρων υποχρεώσεων (ποσοστό συµµετοχής 

24,12%), τις επενδύσεις σε συγγενικές επιχειρήσεις και τις µεγάλες αυξήσεις των 

απαιτήσεων (40,79%) και των διαθεσίµων (10,37%). 

Την επόµενη περίοδο (2005-2006) εκτός των πηγών της προηγούµενης περιόδου, 

χρηµατικοί πόροι εξοικονοµούνται και από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Η 

επιχείρηση διαθέτει τους πόρους αυτούς κυρίως σε επενδύσεις σε συγγενικές 

επιχειρήσεις (κατά 23,40%) και σε µεγάλες αυξήσεις των απαιτήσεων (κατά 46,23%). 

Την περίοδο 2006-2007 η µεγάλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 141,3 εκατ. 

ευρώ αλλά και η εξίσου µεγάλη αύξηση των υποχρεώσεων κατά 156,8 εκατ. ευρώ 

(κυρίως λόγω µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανείων) εκτινάσσουν τα  

κεφάλαια χρηµατοδότησης σε ύψος ρεκόρ. Τα κεφάλαια αυτά επενδύθηκαν κυρίως σε 

ακίνητα και εξοπλισµό (ποσοστό  34,14% των κεφαλαίων αυτών) και σε αυξήσεις του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (44%). 

Την περίοδο 2007-2008 οι πηγές χρηµατοδότησης ήταν οι µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις (κυρίως λόγω των τοκοφόρων υποχρεώσεων που αυξήθηκαν κατά 139,9 

εκατ. ευρώ), η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων  και η µείωση του κυκλοφορούντος 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 157 

ενεργητικού. Τα κεφάλαια αυτά ισοκατανεµήθηκαν σε µειώσεις στοιχείων του παθητικού 

και σε αυξήσεις στοιχείων του ενεργητικού (µέσω κυρίως επενδύσεων σε συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις και αύξησης των απαιτήσεων). 

Την τελευταία περίοδο 2008-2009 κεφάλαια αντλήθηκαν από την ίση µείωση του 

κυκλοφορούντος και µη κυκλοφορούντος ενεργητικού, την αύξηση των αποθεµατικών  

και των συνολικών υποχρεώσεων. Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων αυτών 

επενδύθηκαν σε επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ποσοστό συµµετοχής 57,46%) 

και σε µειώσεις των ιδίων κεφαλαίων. 

 

7.6 METROPOLITAN  Α.Ε. 

 

Σύµφωνα µε τους πίνακες κίνησης κεφαλαίων, η επιχείρηση αντλεί κεφάλαια είτε από 

αυξήσεις των παθητικών της στοιχείων είτε από µειώσεις των ενεργητικών της στοιχείων 

ανάλογα µε την περίοδο που εξετάζεται. Τα κεφάλαια αυτά τροφοδοτούν κυρίως 

αυξήσεις του ενεργητικού, εκτός της τελευταίας περιόδου. Στο σύνολο τους τα κεφάλαια 

αυτά κυµαίνονται από 17,6 εκατ. ευρώ (περίοδος 2005-2006) µέχρι 66,9 εκατ. ευρώ 

(περίοδος 2006-2007). 

Κατά την χρονική περίοδο 2004-2005  τα κεφάλαια προέρχεται αποκλειστικά από την  

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (µε συµµετοχή 

67,94% και 32,06% αντίστοιχα, επί του συνόλου των πηγών χρηµατοδότησης). Τα 

κεφάλαια αυτά απορροφήθηκαν σε αυξήσεις του κυκλοφορούντος και µη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (µε ποσοστά συµµετοχής 74,65% και 21,31% επί του 

συνόλου των κεφαλαίων). Ένα µικρό ποσοστό (4,04%) κάλυψε µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Την περίοδο 2005-2006 ενώ το ποσοστό συµµετοχής των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων στην άντληση κεφαλαίων παραµένει περίπου το ίδιο (33,97%), η κύρια 

πηγή χρηµατοδότησης είναι η µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού (µε ποσοστό 

συµµετοχής 66,03% επί του συνόλου των πηγών χρηµατοδότησης). Τα κεφάλαια αυτά 

τροφοδοτούν αυξήσεις των ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης (συνολικά 63,65%) 

και µειώσεις βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (ποσοστά 

συµµετοχής 20,82% και 10,17% αντίστοιχα).  

Την περίοδο 2006-2007 η επιχείρηση διαφοροποιεί την πολιτική της, αντλώντας 

κεφάλαια αποκλειστικά από αυξήσεις των παθητικών της στοιχείων, µε τις αυξήσεις των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων να φτάνουν το 54,93% των κεφαλαίων αυτών. Ένα 
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σηµαντικό µέρος των κεφαλαίων αυτών (26,51%) πηγαίνει στην αποπληρωµή  

βραχυπρόθεσµων τοκοφόρων υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο στην αύξηση των 

ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης. Να σηµειωθεί ότι την περίοδο αυτή έχουµε την 

µεγαλύτερη αύξηση του ενεργητικού της επιχείρησης. 

Την περίοδο 2007-2008 η επιχείρηση διαφοροποιεί και πάλι την πολιτική της όσον 

αφορά την άντληση κεφαλαίων αφού τα µισά κεφάλαια προέρχονται από µειώσεις του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, και τα υπόλοιπα από αυξήσεις βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων (µε ποσοστά συµµετοχής 23,04%, 

13,10% και 13,31% αντίστοιχα). Τα µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων αυτών (65,07%) 

τροφοδοτεί αυξήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού, κυρίως των απαιτήσεων και των 

διαθεσίµων. Τα υπόλοιπα κεφάλαια χρηµατοδοτούν την αύξηση των ακινήτων και του 

εξοπλισµού (14,10%) και την αποπληρωµή µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (20,84%). 

Για την περίοδο 2008-2009, η επιχείρηση αντλεί το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων 

της από το µη κυκλοφορούν ενεργητικό, µηδενίζοντας τις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ το 

υπόλοιπο µέρος προέρχεται από την µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού (ποσοστό 

συµµετοχής 24,19%) και την αύξηση των βραχυχρόνιων δανείων (ποσοστό συµµετοχής 

13,91%). Η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια κυρίως για τις µειώσεις των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της (σε ποσοστό 45,90% επί του συνόλου των 

κεφαλαίων) και την αύξηση των µη κυκλοφοριακών της στοιχείων (39,08%) µε αγορές 

κτιρίων και εξοπλισµού. ‘Ένα ποσοστό 11,67% των κεφαλαίων αυτών χρηµατοδοτεί τον 

περιορισµό των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

 

7.7  ∆ιαγράµµατα   
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 75:  ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ∆ιαγράµµατα κίνησης κεφαλαίων 

 

ΥΓΕΙΑ A.E. - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

57,56% 0,03% 11,37% 51,34% 0,17%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13,47% 8,54% 0,42% 0,30% 0,01%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 85,49% 78,00% 46,72% 30,03%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00% 0,00% 0,06% 0,10% 66,70%

MΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

28,96% 5,94% 10,15% 1,54% 3,08%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               15.593.308        79.811.444         296.425.959         553.816.177         252.453.224

ΥΓΕΙΑ A.E. - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
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ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2,30% 5,06% 0,30% 0,40% 90,95%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3,56% 0,21% 7,71% 0,38% 0,31%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 62,10% 11,71% 0,00% 47,71% 1,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32,02% 5,57% 0,87% 35,95% 6,77%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,03% 77,45% 91,12% 15,57% 0,98%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               15.593.308        79.811.444         296.425.959         553.816.177         252.453.224
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 76: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ∆ιαγράµµατα κίνησης κεφαλαίων  

ΙΑΣΩ A.E. - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3,16% 5,37% 7,93% 16,00% 9,71%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2,72% 1,98% 75,98% 43,85% 51,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 35,86% 87,83% 13,33% 21,09% 36,65%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

57,40% 0,00% 2,60% 18,39% 2,64%

MΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,86% 4,81% 0,16% 0,68% 0,00%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               24.793.682         30.865.111         65.306.624           47.629.514        14.999.725

ΙΑΣΩ A.E. - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
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ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

53,90% 11,08% 0,47% 0,32% 1,84%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11,51% 9,23% 0,24% 0,00% 5,31%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 50,93% 67,49% 0,00% 0,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

11,56% 19,10% 21,48% 1,66% 14,61%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23,03% 9,66% 10,32% 98,02% 78,24%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               24.793.682         30.865.111         65.306.624           47.629.514        14.999.725
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 77: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. - ∆ιαγράµµατα κίνησης κεφαλαίων  

ΙΑΤΡΙΚΟ E.A.E. - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

66,28% 78,77% 2,99% 47,70% 60,18%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7,71% 6,43% 85,27% 7,40% 0,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10,78% 13,75% 11,11% 12,31% 3,34%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1,61% 0,00% 0,00% 10,18% 30,81%

MΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13,62% 1,05% 0,63% 22,41% 5,68%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               49.927.000         78.272.000        144.278.000         29.166.000          27.516.000

ΙΑΤΡΙΚΟ E.A.E. - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
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ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00% 0,00% 69,79% 18,68% 2,87%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

53,92% 21,18% 1,05% 44,94% 12,65%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

41,08% 42,98% 28,72% 36,19% 83,72%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5,00% 35,84% 0,45% 0,19% 0,77%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               49.927.000         78.272.000        144.278.000         29.166.000          27.516.000
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 78: EUROMEDICA Α.Ε. - ∆ιαγράµµατα κίνησης κεφαλαίων  

EUROMEDICA A.E. - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

26,21% 45,82% 26,13% 0,00% 15,37%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

53,16% 29,74% 26,47% 57,91% 15,45%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,81% 13,00% 47,38% 15,15% 41,86%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2,74% 0,99% 0,00% 26,81% 13,72%

MΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12,09% 10,44% 0,02% 0,13% 13,60%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               18.974.000         24.224.000         298.172.000        243.337.000         85.817.000

EUROMEDICA A.E. - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
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ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6,11% 3,82% 0,00% 11,98% 0,00%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18,01% 0,00% 5,01% 6,12% 1,94%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 0,48% 9,81% 31,71% 38,17%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

51,15% 58,52% 44,00% 14,05% 0,27%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

24,73% 37,17% 41,18% 36,13% 59,61%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               18.974.000         24.224.000         298.172.000        243.337.000         85.817.000
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 79: METROPOLITAN Α.Ε. - ∆ιαγράµµατα κίνησης κεφαλαίων  

METROPOLITAN A.E. - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

32,06% 33,97% 12,87% 23,04% 13,91%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00% 0,00% 54,93% 13,10% 0,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 67,94% 0,00% 31,55% 13,31% 0,00%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00% 66,03% 0,65% 49,45% 24,19%

MΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 61,90%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

        Σύνολο σε ευρώ:               29.179.536         17.672.501         66.850.217         24.887.149         18.344.622

METROPOLITAN A.E. - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
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ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00% 20,82% 26,52% 0,00% 3,35%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4,04% 10,17% 0,00% 20,84% 45,90%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 5,36% 0,00% 0,00% 11,67%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

74,65% 35,27% 26,77% 65,07% 0,00%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21,31% 28,38% 46,71% 14,10% 39,08%

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

         Σύνολο σε ευρώ:               29.179.536         17.672.501         66.850.217         24.887.149         18.344.622
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

8.1 Γενικά 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας επιχειρήθηκε η χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση των πέντε µεγαλυτέρων ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της υγείας για την χρονική περίοδο 2004-2009. Οι τέσσερις εξ αυτών (ΥΓΕΙΑ Α.Ε., 

ΙΑΣΩ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. και EUROMEDICA A.E.) είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Πριν την ουσιαστική µελέτη της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων, έγινε η παρουσίαση του γενικότερου οικονοµικού 

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, τα γενικά 

χαρακτηριστικά του κλάδου καθώς και η παρουσίαση γενικότερων στοιχείων των 

επιχειρήσεων από την ίδρυσή τους έως το τέλος του 2009. Στη συνέχεια η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση στηρίχθηκε στη µελέτη τόσο των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων όσο και στη κριτική διερεύνηση των αριθµοδεικτών και 

των πινάκων κίνησης κεφαλαίων κάθε επιχείρησης.  

Στο παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνονται συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από την 

χρηµατοοικονοµική µελέτη κάθε µιας από τις πέντε επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στη 

εργασία και από συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις µεταξύ των 

επιχειρήσεων τόσο µεταξύ τους όσο και σε σχέση µε το γενικότερο οικονοµικό 

περιβάλλον που είχε διαµορφωθεί  κατά την εξαετία 2004-2009. 

 

8.2  Η ελληνική οικονοµία και ο κλάδος υγείας – Συµπεράσµατα 

 

Η ελληνική οικονοµία, κατά τη δεκαετία 2000-2010, παρουσίασε σηµαντικές 

αυξοµειώσεις του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ, γεγονός που οφειλόταν σε αρκετούς 

εγχώριους και διεθνείς παράγοντες. Σηµαντικότερος παράγοντας την πρώτη πενταετία 

ήταν  η ολοκλήρωση των έργων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Αυτό είχε σαν 

συνέπεια τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ (πάνω από 4%), οι οποίοι 

συνεχίστηκαν µέχρι και το 2007. Η  ύφεση που έπληξε την παγκόσµια οικονοµία από το 

2007 σε συνδυασµό µε τη µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δηµοσίων και 
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ιδιωτικών επενδύσεων οδήγησε αρχικά σε αισθητή πτώση το ρυθµό ανάπτυξης το 2008, 

µε αποκορύφωµα  τις αρνητικές τιµές του  τη διετία 2009-2010. Οι ευνοϊκές συνθήκες 

µέχρι το 2007 διατήρησαν το δηµόσιο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε αποδεκτά 

επίπεδα όσο αφορά τις  υποχρεώσεις της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

κατάσταση του δηµόσιου χρέους άλλαξε δραµατικά µετά το 2007, ακολουθώντας µια 

απότοµη ανοδική πορεία φτάνοντας το 143% του ΑΕΠ το 2010. Ανάλογη πορεία 

ακολούθησε και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, µε τα ποσοστά του ως προς το µέσο όρο της Ε.Ε. 

των 15, να κυµαίνονται µεταξύ 53%-64%.  

Η συνολική δαπάνη για την υγεία (ως ποσοστό του ΑΕΠ) την εξαετία 2004-2009 

παρουσιάζει ανοδική πορεία ξεπερνώντας το 10% στο τέλος της εξαετίας. Οι τιµές του 

δείκτη είναι  πάνω από το µέσο όρο των οικονοµικά ισχυρότερων κρατών της Ευρώπης, 

συµπεριλαµβανοµένων των Η.Π.Α, της Ιαπωνίας και της Ελβετίας. 

Το ποσοστό της  ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία (ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης 

για την υγεία) είναι σταθερό,  κοντά στο 40% καθ’ όλη την εξαετία 2004-2009 και 

βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις συγκρινόµενο µε τις αντίστοιχες τιµές των οικονοµικά 

ισχυρότερων κρατών. 

Η ανάλυση της ιδιωτικής δαπάνης καταδεικνύει τη συντριπτική συµµετοχή των 

ιδιωτών σε αυτή, αποτέλεσµα αφενός της δυσπιστίας των Eλλήνων προς τις 

ασφαλιστικές εταιρείας αφετέρου την αδυναµία αυτών να προσεγγίσουν µε το κατάλληλο 

τρόπο την πλειονότητα των Eλλήνων. Τα ποσοστά αυτά είναι συγκρίσιµα µε αυτά των 

λιγότερο ανεπτυγµένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συµµετοχή των πολυάριθµων ασφαλιστικών ταµείων στη συνολική κρατική δαπάνη 

για την υγεία βρίσκεται κοντά στο 50% καθ’ όλη την εξαετία 2004-2009, µε το υπόλοιπο 

ποσοστό να καλύπτεται από απευθείας χρηµατοδοτήσεις µέσω του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

Η κρατική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό της συνολικής κρατικής δαπάνης 

βρίσκεται κοντά στο 13% καθ’ όλη την εξαετία, λίγο πιο κάτω του αντιστοίχου µέσου 

όρου  των οικονοµικά ισχυρότερων κρατών (14%). 

Ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας διακρίνεται στους τοµείς της πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης (περιλαµβάνει υπηρεσίες που δεν απαιτούν την παραµονή του ασθενούς σε 

νοσοκοµείο), δευτεροβάθµιας περίθαλψης (περιλαµβάνει υπηρεσίες που απαιτούν την 

παραµονή του ασθενούς σε νοσοκοµείο),  τριτοβάθµιας περίθαλψης (περιλαµβάνει  

εξειδικευµένες υπηρεσίες που παρέχονται σε κυρίως σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία), 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 166 

επείγουσας προνοσοκοµειακής ιατρικής φροντίδας (παρέχεται από το ΕΚΑΒ) και τέλος 

της ψυχιατρικής φροντίδας. 

Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα έχει ευνοηθεί από τα προβλήµατα των 

υπηρεσιών δηµόσιας υγείας (έλλειψη διαθέσιµων κλινών, µακροχρόνια αναµονή, ελλιπής 

νοσοκοµειακή φροντίδα και χαµηλή ποιότητα υποδοµών), την αλλαγή νοοτροπίας των 

πολιτών καθώς και από τη δυνατότητα εφαρµογής τιµολογιακής πολιτικής χωρίς τους 

περιορισµούς που επιβάλλουν τα δηµόσια ταµεία.  

Η στρατηγική ανάπτυξης των ιδιωτικών νοσοκοµείων στηρίζεται σε τρία 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των δηµοσίων: (α) υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

φροντίδας, (β) µικροί χρόνοι αναµονής και (γ) µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 90% των ιδιωτικών επενδύσεων στοχεύουν στην ιατρική 

τεχνολογία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο ΕΣΥ δεν ξεπερνά το 30%. Τα ανταγωνιστικά 

αυτά πλεονεκτήµατα είναι σηµαντικά καθώς εξασφαλίζουν υψηλότερα ποσοστά 

επιτυχίας, λιγότερες µετεγχειρητικές επιπλοκές και αισθητά µικρότερο χρόνο νοσηλείας. 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της σηµερινής µορφής του κλάδου είναι η ολιγοπωλιακή 

του δοµή. Συγκεκριµένα, ενώ ο κλάδος στις αρχές της δεκαετίας του ’80 χαρακτηριζόταν 

από µικρές ιδιωτικές κλινικές, σήµερα πρωταγωνιστούν µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα 

(Υγεία, Ιατρικό, Ιασώ, Euromedica, Metropolitan). Οι πέντε µεγαλύτεροι παροχείς υγείας 

κατέχουν περίπου το 50% της αγοράς ιδιωτικών νοσοκοµείων, ενώ οι µικρότεροι παίκτες 

(οι οποίοι υπερτερούν κατά πολύ αριθµητικά) είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί λόγω της 

αδυναµίας τους να επενδύσουν σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό.  

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα την κορύφωση του ανταγωνισµού µεταξύ 

των επιχειρήσεων του κλάδου, προς όφελος των πολιτών. Σηµαντικότερα σηµεία του 

ανταγωνισµού αυτού είναι  η ποιότητα  του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η τιµολογιακή πολιτική. 

Επιπρόσθετα, σηµαντικό ρόλο στον ανταγωνισµό παίζουν οι συνεργασίας µε 

ασφαλιστικούς φορείς και το εταιρικό µέγεθος. 

Παρά τους πιθανούς κινδύνους για τον κλάδο όπως η είσοδος νέων επιχειρήσεων, τα 

υψηλά ελλείµµατα των δηµοσίων ασφαλιστικών ταµείων, η σηµαντική µείωση του 

διαθέσιµου εισοδήµατος κλπ., οι µακροπρόθεσµες προοπτικές του κλάδου κρίνονται 

θετικές λόγω της επεκτατικής πολιτικής των µεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου κυρίως 

µε την επέκταση τους στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, την προώθηση του τουρισµού υγείας 

στην Ελλάδα, την δηµιουργία ειδικευµένων νοσοκοµείων κλπ. 
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8.3  Οικονοµικές καταστάσεις – Συµπεράσµατα 

 

 Το σύνολο των υπό µελέτη επιχειρήσεων ακολούθησαν αναπτυξιακή πολιτική κατά 

την διάρκεια της εξαετίας 2004-2009, αυξάνοντας τα στοιχεία των  ισολογισµών των, µε 

τη µεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζει το ΥΓΕΙΑ (ο προϋπολογισµός του 2009 ήταν 

324% µεγαλύτερος από αυτόν του 2004) και τη µικρότερη το ΙΑΣΩ (ο προϋπολογισµός 

του 2009 ήταν 32% µεγαλύτερος από αυτόν του 2004).  Το METROPOLITAN, η µόνη 

µη εισηγµένη επιχείρηση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,  παρουσιάζει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξαετίας τους µικρότερους ισολογισµούς, µε τους ισολογισµούς του να 

κυµαίνονται µεταξύ 42% και 66% σε σχέση µε το µέσο όρο των τεσσάρων εισηγµένων 

επιχειρήσεων.  

 Αναλύοντας το παθητικό  των επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος 

του προέρχεται από βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µόνο το 

ΙΑΣΩ παρουσιάζει ποσοστό  ιδίων κεφαλαίων  στο σύνολο του παθητικού µεγαλύτερο 

του  50%  καθ’ όλη την εξαετία.  

 Η αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων στηρίχτηκε σε επενδύσεις σε µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία, µε το ποσοστό συµµετοχής αυτών στο σύνολο του ενεργητικού 

να βρίσκεται σε επίπεδα ύψους 60%-90%. Από τις επιχειρήσεις που µελετώνται το ΙΑΣΩ 

είναι αυτό µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία και το 

ΙΑΤΡΙΚΟ µε τις µικρότερες. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 

επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορές νέου εξοπλισµού και αύξηση των 

συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, στην προσπάθεια των υπό µελέτη επιχειρήσεων για 

µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Το µεγαλύτερο ποσοστό του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού των επιχειρήσεων είναι διαχρονικά οι απαιτήσεις.  

 Ο κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική πορεία διαχρονικά 

µε αντίστοιχη άνοδο του κόστους των πωλήσεων. Το µεγαλύτερο κύκλο εργασιών από 

τις πέντε υπό µελέτη επιχειρήσεις καθ’ όλη την εξαετία 2004-2009 παρουσιάζει το 

ΙΑΤΡΙΚΟ, ενώ το µικρότερο το METROPOLITAN.  Για όλες τις επιχειρήσεις, πλην του 

ΙΑΣΩ, τα µικτά κέρδη κυµαίνονται µεταξύ 5%-20% επί των πωλήσεων. Το ΙΑΣΩ, 

κατορθώνοντας να συγκρατήσει το κόστος των πωλήσεων, παρουσιάζει µικτά κέρδη που 

ξεπερνούν το 30%  επί των πωλήσεων καθ’ όλη την εξαετία.  Τα καθαρά προ φόρων 

κέρδη των επιχειρήσεων δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία για όλες τις επιχειρήσεις. 

Κύριος παράγοντας καθορισµού του ύψους των κερδών ήταν τα λειτουργικά έσοδα και 

έξοδα. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν σε ορισµένες περιπτώσεις τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
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καθώς και τα έσοδα ή οι ζηµίες από επενδύσεις. Απ’ όλες τις επιχειρήσεις το ΙΑΣΩ 

παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προ φόρων κέρδη καθ’ όλη την εξαετία που ξεπερνούν το 

25% επί των πωλήσεων. ΙΑΤΡΙΚΟ και METROPOLITAN  ακολουθούν µε µονοψήφια 

ποσοστά, που κυµαίνονται από 2,5%-8,2% για το πρώτο και µεταξύ 4,4%-9,6% για το 

δεύτερο. Τέλος, το ΥΓΕΙΑ και το EUROMEDICA παρουσιάζουν σε κάποιες χρονικές 

περιόδους και ζηµίες, µε τη διαφορά ότι το πρώτο εµφανίζει µικρές ζηµίες της τάξης 2%-

3% στις αρχές της εξαετίας 2004-2009 επανακάµπτοντας στη συνέχεια και κλείνοντας µε 

κέρδη προ φόρων της τάξης του 13% επί των πωλήσεων το 2009, ενώ για το δεύτερο τα 

κέρδη προ φόρων εµφανίζουν τις ζηµίες την τελευταία διετία 2008-2009. 

 

8.4 Κριτική διερεύνηση αριθµοδεικτών - Συµπεράσµατα 

 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

Την τριετία 2004-2006 η ρευστότητα των επιχειρήσεων που µελετώνται στην εργασία 

αυτή,  βρίσκεται σε αρκετά χαµηλά επίπεδα (µε µέσο όρο 0,7) µε εξαίρεση το ΙΑΣΩ. Την 

επόµενη τριετία 2007-2009 η ρευστότητα των επιχειρήσεων βελτιώνεται σηµαντικά (µε 

µέσο όρο µεγαλύτερο της µονάδας), ιδιαίτερα για το ΙΑΤΡΙΚΟ λόγω της πολύ µεγάλης 

µείωσης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών του. Το ΥΓΕΙΑ διαχρονικά παρουσιάζει τη 

χαµηλότερη ρευστότητα µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να παρουσιάζεται αρκετά 

επισφαλής έναντι των πιστωτών της µε χαµηλή ικανότητα εξόφλησης των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων της. Για όλη την εξαετία 2004-2009 το ΙΑΣΩ παρουσιάζει την µικρότερη 

διακύµανση στη ρευστότητα µε µέσο όρο περίπου ένα (1). 

Η µικρή απόκλιση του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας από αυτόν της ειδικής 

ρευστότητας για το σύνολο των επιχειρήσεων καθ’ όλη την εξαετία είναι αποτέλεσµα του 

µικρού ύψους αποθεµάτων που διατηρούν οι επιχειρήσεις. 

 

Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας  

Η ταχύτητα κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού για τρεις από τις επιχειρήσεις του 

κλάδου (ΙΑΣΩ, ΙΑΤΡΙΚΟ, METROPOLITAN) εµφανίζεται διαχρονικά περίπου 

σταθερή. Το  ΙΑΤΡΙΚΟ παρουσιάζει τις µεγαλύτερες απόλυτες τιµές δείχνοντας την 

υψηλότερη αποτελεσµατικότητα στην χρησιµοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.   

Το EUROMEDICA εµφανίζει την δεύτερη τριετία (2007-2009) ταχύτητες  κυκλοφορίας 

συνολικού ενεργητικού κατά 30% µικρότερες από την πρώτη τριετία, ενώ το ΥΓΕΙΑ 

εµφανίζει έντονα πτωτική τάση καθ’ όλη την εξαετία αποτέλεσµα της πολύ µεγάλης 
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αύξησης του ενεργητικού του η οποία δεν συνοδεύτηκε µε αντίστοιχη αύξηση των 

πωλήσεων. Τόσο η ταχύτητα κυκλοφορίας µη κυκλοφορούντος ενεργητικού όσο και 

αυτή των ιδίων κεφαλαίων δεν διαφοροποιούν την παραπάνω εικόνα για τις επιχειρήσεις. 

Η µεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων συνοδεύτηκε µε αύξηση 

της µέσης διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων, εξαιτίας της αύξησης των απαιτήσεων  

από πιστωτικές πωλήσεις.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ταχύτητα είσπραξης των 

απαιτήσεων για το ΙΑΣΩ είναι υπερδιπλάσια των άλλων επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα η 

µέση διάρκεια των απαιτήσεων να βρίσκεται στο ένα τρίτο (1/3) του µέσου όρου των 

άλλων επιχειρήσεων.  Η µέση διάρκεια πληρωµής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 

για όλη την εξαετία παρουσιάζει τιµές αρκετά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της µέσης 

διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη 

χρηµατοδότησή τους ουσιαστικά από τους προµηθευτές τους σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο.  

Η διαφορά αυτή ανάµεσα στη µέση διάρκεια πληρωµής των υποχρεώσεων και είσπραξης 

των απαιτήσεων δικαιολογεί σ’ ένα βαθµό και την περιορισµένη ρευστότητα που 

παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις. 

Η ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεµάτων για όλες οι επιχειρήσεις είναι σε υψηλές τιµές 

πιστοποιώντας τη σωστή πολιτική που ακολουθείται στο χειρισµό των αποθεµάτων τους, 

διατηρώντας τις ελάχιστες απαραίτητες ποσότητες που απαιτούνται για την εύρυθµη 

λειτουργία των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 

 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας  

Οι δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων καθορίστηκαν αφενός από την πορεία 

των καθαρών πωλήσεων αφετέρου από την πολιτική τους στη συγκράτηση του κόστους 

των πωλήσεων και των λειτουργικών τους εξόδων,  στην αποπληρωµή 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και την πορεία των επενδύσεων. Αναλυτικότερα, το 

ΥΓΕΙΑ παρουσιάζει αρνητικούς δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού την τριετία 2004-

2006 µε σαφή βελτίωση την επόµενη τριετία. Αντίθετα, το EYROMEDICA παρουσιάζει 

αρνητικούς δείκτες στο τέλος της εξαετίας λόγω των µεγάλων χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων αλλά και των ζηµιών από επενδύσεις. Τόσο το ΙΑΤΡΙΚΟ όσο και το 

METROPOLITAN εµφανίζουν θετικούς δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού που 

πάντως δεν ξεπερνούν το 4,5%, ενώ αντίθετα το ΙΑΣΩ είναι µε διαφορά η επιχείρηση 

που παρουσιάζει τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού φτάνοντας 

µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις και σε διψήφια νούµερα. 
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Οι δείκτες οικονοµικής µόχλευσης των επιχειρήσεων παρουσιάζουν τιµές µεγαλύτερες 

της µονάδας καταδεικνύοντας τη θετική και επωφελή επίδραση των ξένων κεφαλαίων 

στην αποδοτικότητα τους. Μοναδική εξαίρεση το ΥΓΕΙΑ όπου οι µικρότερες της 

µονάδας τιµές του δείκτη δείχνουν ότι η χρήση ξένων κεφαλαίων είναι αρνητική και ο 

δανεισµός της επιχείρησης γίνεται µε µη επωφελείς όρους. 

Οι δείκτες περιθωρίου κέρδους για το ΙΑΤΡΙΚΟ και το METROPOLITAN  

παρουσιάζουν ελαφρά πτωτική τάση κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2004-2009. Το 

EUROMEDICA µετά από µια καλή πορεία των δεικτών περιθωρίου κέρδους την 

τετραετία 2004-2007 εµφανίζει αρνητικές τιµές στο τέλος της εξαετίας. Σε αντίθεση, το 

ΥΓΕΙΑ µετά την αρνητική πορεία των δεικτών την πρώτη τριετία βελτιώνει σηµαντικά 

τους δείκτες φτάνοντας στη δεύτερη θέση µεταξύ των επιχειρήσεων που µελετώνται. 

Τέλος, για το ΙΑΣΩ οι αντίστοιχοι υψηλοί δείκτες, που οφείλονται κυρίως στη πολιτική 

που εφαρµόζει στη συγκράτηση του κόστους των πωλήσεων,  καταδεικνύουν την 

αδιαµφισβήτητη πρωτιά του στην πραγµατοποίηση κερδών. 

 

Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας  

Από τη µελέτη των αριθµοδεικτών δαπανών λειτουργίας διαπιστώνεται η διαφορετική 

πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στη συγκράτηση τόσο των λειτουργικών όσο 

και των χρηµατοοικονοµικών τους εξόδων. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης συνολικών 

λειτουργικών εξόδων για τέσσερεις (ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ, EUROMEDICA, 

METROPOLITAN) από τις επιχειρήσεις βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα που σε συνδυασµό 

µε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα µειώνουν σηµαντικά την αποδοτικότητά τους. Ιδιαίτερα 

για το ΥΓΕΙΑ  και το EUROMEDICA, παρά τους υψηλούς κύκλους εργασιών που 

παρουσίασαν,  τα µεγάλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα τις οδήγησαν σε κάποιες περιόδους 

σε ζηµίες. Η περίπτωση του ΙΑΣΩ είναι πολύ διαφορετική αφού παρουσιάζει τους 

µικρότερους δείκτες συνολικών λειτουργικών εξόδων (κατά είκοσι ποσοστιαίες µονάδες 

από το µέσο όρο των άλλων τεσσάρων επιχειρήσεων) αλλά και τους µικρότερους δείκτες 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς καθαρές πωλήσεις (ή µικτά κέρδη), λόγω της 

πολιτικής του να καλύπτει τις ανάγκες του µε ίδια κυρίως κεφάλαια. 

 

Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 

Η πολιτική  που ακολουθεί κάθε επιχείρηση ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων της 

έχει σαν σκοπό την ισορροπία µεταξύ του αναλαµβανόµενου κινδύνου από την άσκηση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της προσδοκώµενης απ’ αυτήν απόδοσης. Έτσι οι 
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επιχειρήσεις που µελετώνται ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρειάζονται 

µεγάλες επενδύσεις κεφαλαίων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (υψηλών προδιαγραφών 

κτίρια, υψηλής τεχνολογίας εξοπλισµό κλπ.) καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αναγκών τους σε κεφάλαια µέσω δανεισµού, µε τα ίδια κεφάλαια πάντως να καλύπτουν ένα 

ποσοστό 35%-45% των συνολικών κεφαλαίων. Ο διαχωρισµός των υποχρεώσεων σε 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δεν ακολουθεί κάποια συστηµατική και εξαρτάται 

κάθε φορά από την περίοδο και την επιχείρηση.  Εξαίρεση στα προηγούµενα αποτελεί η 

περίπτωση του ΙΑΣΩ, το οποίο χρηµατοδοτείται, κατά κύριο λόγο, από  ίδια κεφάλαια, τα 

οποία µάλιστα ιδιαίτερα την πρώτη τριετία 2004-2006 ξεπερνούν το 75% των συνολικών 

επενδυµένων κεφαλαίων. 

Για το σύνολο των επιχειρήσεων τα ίδια κεφάλαια  είναι σε όλες τις περιόδους λιγότερα 

από αυτά που επενδύονται σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα 

µέρος των παγίων µαζί µε όλα τα κεφάλαια κίνησης να προέρχονται από τους πιστωτές τους.  

Οι µεγάλες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν σε όλες τις 

περιπτώσεις τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παρέχοντας ένα µεγάλο 

βαθµό ασφαλείας στους µακροχρόνιους πιστωτές των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά θα 

πρέπει να γίνει για το ΙΑΣΩ καθόσον οι συνολικές  υποχρεώσεις είναι µικρότερες των ιδίων 

κεφαλαίων του καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετίας 2004-2009. 

Η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, παρά την αρνητική µακροοικονοµική συγκυρία,  

κρίνεται  υψηλή  λόγω κυρίως της  µικρής επίδρασης που είχε στο κλάδο η κρίση που έπληξε 

την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, της αύξησης του κύκλου εργασιών, την στρατηγική 

επέκταση που έχει επιλεγεί αλλά και την ικανότητα των επιχειρήσεων ν’ αντλούν κεφάλαια 

µε επωφελείς γι’ αυτές όρους, ακόµα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ζηµιές που 

παρουσίασαν κάποιες επιχειρήσεις (ΥΓΕΙΑ, EUROMEDICA) σε κάποιες περιόδους δε 

φαίνεται να διαφοροποιούν τη γενικότερη θετική εικόνα του κλάδου. 

 

Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας  

 Σύµφωνα µε τους δείκτες παγιοποίησης περιουσίας, οι επιχειρήσεις που µελετώνται 

χαρακτηρίζονται ως εντάσεως πάγιας περιουσίας σε όλη την διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου. Τους µεγαλύτερους δείκτες παρουσιάζει το ΙΑΣΩ (µε τα µη κυκλοφορούντα 

στοιχεία του να είναι περίπου στα επίπεδα του 90% του συνολικού ενεργητικού), ενώ 

τους µικρότερους το ΙΑΤΡΙΚΟ. 
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Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες  

Η πορεία των µετοχών των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων 

(ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ, ΙΑΤΡΙΚΟ, EUROMEDICA) επηρεάστηκε έντονα από την κρίση που 

έπληξε την ελληνική οικονοµία και ακολούθησε την γενικότερη πορεία των µετοχών του 

Χρηµατιστηρίου. Έτσι, την ανοδική πορεία των µετοχών από τις αρχές του 2004 έως το 

φθινόπωρο του 2007 (που έφτασε τις τιµές τους 5-6 φορές υψηλότερα από τις αρχικές) 

την ακολούθησε µια έντονα πτωτική πορεία που οδήγησε τις τιµές των µετοχών στο 

τέλος του 2009 στα επίπεδα του 2004. 

Από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις του κλάδου, το ΙΑΣΩ 

παρουσιάζει τις µεγαλύτερες τιµές τόσο στο δείκτη κέρδη κατά µετοχή, όσο και στους 

δείκτες µερίσµατος κατά µετοχή και τρέχουσας µερισµατικής απόδοσης καθιστώντας τη 

µετοχή του πιο ελκυστική για τους επενδυτές από των υπολοίπων επιχειρήσεων.  Η µόνη 

εκτός χρηµατιστηρίου επιχείρηση που µελετάται, το METROPOLITAN, παρουσιάζει 

κέρδη κατά µετοχή πολύ µεγαλύτερα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

8.5  Κριτική διερεύνηση πινάκων κίνησης κεφαλαίων - Συµπεράσµατα 

 

Η πολιτική άντλησης κεφαλαίων και επένδυσής των που ακολουθούν οι επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζεται, σε γενικές γραµµές, από σταθερότητα και ορθή εφαρµογή των αρχών 

χρηµατοδότησης, διαφοροποιούµενη ανάλογα µε τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση. 

Έτσι για όλες τις επιχειρήσεις, στις περισσότερες περιόδους, κύριες πηγές άντλησης 

κεφαλαίων αποτελούν οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (τραπεζικά 

δάνεια) και η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε την 

ασκούµενη πολιτική της κάθε επιχείρησης,  σηµαντική πηγή κεφαλαίων αποτελούν οι 

αποσβέσεις των παγίων αλλά και οι µειώσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού, κυρίως 

των διαθεσίµων.  

Τα κεφάλαια που προέρχονται από αυτές τις πηγές επενδύονται σε αυξήσεις των 

κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, αγορά και επέκταση κτιριακών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και  επενδύσεις  σε άλλες επιχειρήσεις. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, µέρος των κεφαλαίων διατίθεται στην αποπληρωµή τόσο µακροπρόθεσµων 

όσο και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
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8.6  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

 Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό λόγω της επιθετικής πολιτικής που ακολουθούν κυρίως 

οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η πολιτική αυτή εκφράζεται µέσω εξαγορών, 

συγχωνεύσεων και συµµαχιών µε επιχειρήσεις του εξωτερικού αλλά και µε εγχώριους 

ασφαλιστικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Εποµένως πέρα της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των πέντε µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου που 

πραγµατοποιήθηκε στην εργασία αυτή για την περίοδο 2004-2009, θα ήταν σκόπιµο να 

επιχειρηθούν τα ακόλουθα: 

• Συγκριτική χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ελληνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο της υγείας µε αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

• Συγκριτική χρηµατοοικονοµική ανάλυση µεταξύ των ελληνικών ιδιωτικών και 

δηµόσιων νοσοκοµείων. 

• Αξιολόγηση της πολιτικής των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας, ιδιαίτερα αυτής που 

αφορά τις επενδύσεις τους στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. 

• Χρήση στατιστικών µεθόδων για την πρόβλεψη της πορείας των αριθµοδεικτών των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

• Εφαρµογή της θεωρίας του χρηµατοοικονοµικού κύκλου ζωής στις επιχειρήσεις του 

κλάδου. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 

 

 

1. ΒΙΒΛΙΑ 

• Αρτίκης Π. Γεώργιος, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση: Ανάλυση και 
Προγραµµατισµός, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 2003. 

• Νιάρχος Α. Νικήτας, Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων, Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, Αθήνα 2002. 

 

2. ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2004, Αθήνα 2005. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, Αθήνα 2006. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, Αθήνα 2007. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, Αθήνα 2008. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2008, Αθήνα 2009. 

• Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2009, Αθήνα 2010. 

 

3.  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Μυλωνάς Π. «Ιδιωτικά Νοσοκοµεία: Ένας δυναµικός κλάδος, µε σηµαντικές 
προοπτοκές εξωστρέφειας», Εθνική Τράπεζα, Κλαδικές Μελέτες, ∆εκέµβριος 
2009. 

• Βλάσσης Ν. Ιωάννης, «Συστήµατα Υγείας»,  Σηµειώσεις για το µάθηµα 
¨Συστήµατα Υγείας¨ του ΠΜΣ «∆ιοίκηση της Υγείας, Αθήνα 2006. 

 

4. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 
2010. 
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• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 
2009. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2007, 
Αθήνα 2008. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2006, 
Αθήνα 2007. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.,Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσια 
Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσια 
Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ετήσιο ∆ελτίο 
και Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2009,  Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2008,  Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 
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• ΙΑΣΩ Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2007 
και Ισολογισµός Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2006 
και Ισολογισµός Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2005 
και Ισολογισµός Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., Ισολογισµός Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός 
Χρήσης 2009, Αθήνα 2010. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός 
Χρήσης 2008, Αθήνα 2009. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός 
Χρήσης 2007, Αθήνα 2008. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός 
Χρήσης 2006, Αθήνα 2007. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός 
Χρήσης 2005, Αθήνα 2006. 

• ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ισολογισµός 
Χρήσης 2004, Αθήνα 2005. 
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

• http://www.iatriko.gr 

• http://www.iaso.gr 

• http://www.hygeia.gr 

• http://www.euromedica.gr 

• http://www.metropolitan-hospital.gr 

• http://www.hellastat.com 

• http://www.icap.gr  

• http://www.ase.gr  

• http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications 

• http://www.euro.who.int/observatory 

• http://stats.oecd.org/WBOS/ 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ό ό ό ό ό ό
ό ό όόόόόόόόόόόόόόόό 8,7% 9,6% 9,7% 9,7% 10,1% 10,6%

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό ό

ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
59,1% 60,1% 62,0% 60,3% 60,9% 62,6%

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό ό

ό ό
40,9% 39,9% 38,0% 39,7% 39,1% 37,4%

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό
ό

11,3% 13,1% 13,9% 13,0% 13,0% 13,0%

ό ό ό ό
ό ό ό ό ό
ό ό ό ό ό

46,9% 49,7% 50,9% 51,8% 51,8% 51,8%

ό ό ό
ό ό ό ό ό

ό ό ό ό
5,2% 5,0% 5,2% 5,5% 5,5% 5,5%

ό ό ό ό ό
ό ό ό ό 94,8% 95,0% 94,8% 94,5% 94,5% 94,5%

ό ό ό ό ό ό
όό( ) 1.451 1.677 1.821 1.952 2.115 2.189

ό ό ό ό ό
( ό )ό 16.083 18.652 20.339 21.893 23.813 24.751

ό ό ό ό όό
( ό )ό 9.509 11.212 12.616 13.212 14.499 15.504

ό ό ό
όό( ό )ό 4.457 5.567 6.418 6.841 7.507 8.028

ό ό ό ό όό
( ό )ό 6.574 7.440 7.723 8.681 9.315 9.247

ό ό ό
όό( ό )ό 344 370 400 475 510 506

ό ό ό ό ό
( ό )ό 6.230 7.070 7.323 8.206 8.805 8.741

ό ό ό( )όό
( ό )ό 185.266 194.819 209.920 225.540 235.679 233.046

ό ό ό
( ό )ό 84.333 85.626 90.816 101.968 111.900 119.654

ό( )ό 11.083 11.125 11.172 11.214 11.260 11.305
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα 
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 98.001.134 93.816.532 89.656.659 100.773.071 101.672.447 104.147.161
ϋ ϋ 1.998.217 1.995.648 1.993.078 171.883 169.314 166.745

ϋ ϋ 5.209.719 4.934.432 4.401.250 4.051.920 3.679.886 3.264.189
ϋ ϋ ϋ 886.364 886.364 31.318.281 283.058.220 368.116.898 361.246.205
ϋ ϋ ϋ 112.694 58.694 27.720.619 58.694 58.694

ϋ ϋ 3.716.333 3.468.859 2.612.629 2.206.602
ϋ ϋ ϋ ϋ 11.739 11.739 11.739 11.739

ϋ ϋ 11.739 11.739
ϋ ϋ 77.897 81.947 33.200 7.278.314

ϋ ϋ ϋ ϋ 249.171 228.370
Ω Ω Ω 106.297.764 101.785.356 158.851.159 398.872.700 476.570.778 471.271.011

II.Ω Ω
2.253.736 2.427.943 2.745.087 2.759.850 2.183.995 1.898.736

ϋ ϋ ϋ 21.883.077 25.748.875 27.170.139 29.735.012 42.933.193 57.504.195
ϋ ϋ ϋ 443.050 1.395.839 4.106.741 3.924.669 189.807.965 21.695.860

ϋ ϋ ϋ 2.515.695
Ω Ω 24.579.863 29.572.657 34.021.967 36.419.531 234.925.153 83.614.486

Ω 130.877.627 131.358.013 192.873.126 435.292.231 711.495.931 554.885.497
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

.Ω Ω
ϋ 34.641.551 34.641.551 26.322.000 51.508.673 310.265.130 377.893.130

3.147.476 3.147.476 71.375.333 266.674.807 6.735.151 4.212.607
ϋ 11.589.876 1.906.851 876.560 11.608.064 7.316.202 15.508.211

Ω Ω 49.378.903 39.695.878 98.573.893 329.791.544 324.316.483 397.613.948
.Ω
I.Ω Ω

ϋ 20.488.881 20.240.961 20.075.517
1.500.000 2.900.000 1.280.964 2.900.000 2.739.246

ϋ ϋ 9.208.677 9.809.248 10.383.773 9.221.266 8.376.182 7.858.687
ϋ ϋ 3.481.703 3.174.595 8.016.285 9.244.043 8.002.043 7.908.205

ϋ ϋ 16.000 41.800 74.597
Ω Ω 33.179.261 34.724.804 41.375.575 19.762.273 19.320.025 18.580.735

II.Ω Ω
ϋ 21.696.684 26.267.878 23.672.578 55.327.998 312.953.140 108.000.000

133.000 156.000 150.000
ϋ 358.411 2.047.134 428.573
ϋ ϋ ϋ 26.264.368 30.536.453 29.095.080 28.213.282 44.939.867 22.083.050

ϋ ϋ 9.966.416 8.179.191
Ω Ω 48.319.463 56.937.331 52.923.658 85.738.414 367.859.423 138.690.814

Ω 81.498.724 91.662.135 94.299.233 105.500.687 387.179.448 157.271.549
Ω 130.877.627 131.358.013 192.873.126 435.292.231 711.495.931 554.885.497

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 74,88% 71,42% 46,48% 23,15% 14,29% 18,77%
ϋ ϋ 1,53% 1,52% 1,03% 0,04% 0,02% 0,03%

ϋ ϋ 3,98% 3,76% 2,28% 0,93% 0,52% 0,59%
ϋ ϋ ϋ 0,68% 0,67% 16,24% 65,03% 51,74% 65,10%
ϋ ϋ ϋ 0,09% 0,04% 14,37% 0,01% 0,01% 0,00%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 1,93% 0,80% 0,37% 0,40%
ϋ ϋ ϋ ϋ 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ϋ ϋ 0,06% 0,06% 0,02% 1,67% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%
Ω Ω Ω 81,22% 77,49% 82,36% 91,63% 66,98% 84,93%

II.Ω Ω
1,72% 1,85% 1,42% 0,63% 0,31% 0,34%

ϋ ϋ ϋ 16,72% 19,60% 14,09% 6,83% 6,03% 10,36%
ϋ ϋ ϋ 0,34% 1,06% 2,13% 0,90% 26,68% 3,91%

ϋ ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45%
Ω Ω 18,78% 22,51% 17,64% 8,37% 33,02% 15,07%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

.Ω Ω
ϋ 26,47% 26,37% 13,65% 11,83% 43,61% 68,10%

2,40% 2,40% 37,01% 61,26% 0,95% 0,76%
ϋ 8,86% 1,45% 0,45% 2,67% 1,03% 2,79%

Ω Ω 37,73% 30,22% 51,11% 75,76% 45,58% 71,66%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ 15,65% 15,41% 10,41% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 1,14% 1,50% 0,29% 0,41% 0,49%

ϋ ϋ 7,04% 7,47% 5,38% 2,12% 1,18% 1,42%
ϋ ϋ 2,66% 2,42% 4,16% 2,12% 1,12% 1,43%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
Ω Ω 25,35% 26,44% 21,45% 4,54% 2,72% 3,35%

II.Ω Ω
ϋ 16,58% 20,00% 12,27% 12,71% 43,99% 19,46%

0,00% 0,10% 0,08% 0,03% 0,00% 0,00%
ϋ 0,27% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,08%
ϋ ϋ ϋ 20,07% 23,25% 15,09% 6,48% 6,32% 3,98%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 1,47%
Ω Ω 36,92% 43,35% 27,44% 19,70% 51,70% 24,99%

Ω 62,27% 69,78% 48,89% 24,24% 54,42% 28,34%
Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 100,00% 95,73% 91,49% 102,83% 103,75% 106,27%
ϋ ϋ 100,00% 99,87% 99,74% 8,60% 8,47% 8,34%

ϋ ϋ 100,00% 94,72% 84,48% 77,78% 70,64% 62,66%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 100,00% 3533,34% 31934,76% 41531,12% 40755,97%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 52,08% 24598,13% 52,08% 52,08% 0,00%

ϋ ϋ
ϋ ϋ ϋ ϋ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ
ϋ ϋ 100,00% 105,20% 42,62% 9343,51% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ
Ω Ω Ω 100,00% 95,75% 149,44% 375,24% 448,34% 443,35%

II.Ω Ω
100,00% 107,73% 121,80% 122,46% 96,91% 84,25%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 117,67% 124,16% 135,88% 196,19% 262,78%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 315,05% 926,92% 885,83% 42841,21% 4896,93%

ϋ ϋ ϋ
Ω Ω 100,00% 120,31% 138,41% 148,17% 955,76% 340,17%

Ω 100,00% 100,37% 147,37% 332,59% 543,63% 423,97%
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

.Ω Ω
ϋ 100,00% 100,00% 75,98% 148,69% 895,64% 1090,87%

100,00% 100,00% 2267,70% 8472,66% 213,99% 133,84%
ϋ 100,00% 16,45% 7,56% 100,16% 63,13% 133,81%

Ω Ω 100,00% 80,39% 199,63% 667,88% 656,79% 805,23%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ 100,00% 98,79% 97,98% 0,00% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ 100,00% 106,52% 112,76% 100,14% 90,96% 85,34%
ϋ ϋ 100,00% 91,18% 230,24% 265,50% 229,83% 227,14%

ϋ ϋ
Ω Ω 100,00% 104,66% 124,70% 59,56% 58,23% 56,00%

II.Ω Ω
ϋ 100,00% 121,07% 109,11% 255,01% 1442,40% 497,77%

ϋ 100,00% 0,00% 0,00% 571,17% 0,00% 119,58%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 116,27% 110,78% 107,42% 171,11% 84,08%

ϋ ϋ
Ω Ω 100,00% 117,84% 109,53% 177,44% 761,31% 287,03%

Ω 100,00% 112,47% 115,71% 129,45% 475,07% 192,97%
Ω 100,00% 100,37% 147,37% 332,59% 543,63% 423,97%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 108.543.528 113.655.613 112.247.195 112.428.277 129.530.544 134.093.126
ϋ ϋ 1.273.972 1.060.133 985.137 883.614 1.012.669 1.113.348

ϋ ϋ ϋ 82.715.866 83.312.675 86.293.879 92.531.684 121.985.730 129.053.235
ϋ ϋ 74.170 74.546 75.414 397.229 74.932 80.084

Ω Ω Ω 192.607.536 198.102.967 199.601.624 206.240.804 252.603.876 264.339.792

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ 1.122.803 1.122.803 1.122.803 4.189.928 4.189.928 4.189.928

2.341.736 2.281.464 2.281.291 1.964.044 2.753.863 2.357.565
ϋ ϋ ϋ 8.730.990 11.096.395 13.882.062 18.486.140 16.692.867 18.525.439

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ 766.980 1.267.390 2.382.557 999.585 363.916 451.486
ϋ ϋ ϋ 18.304.957 4.133.392 6.126.909 12.486.264 6.157.698 6.428.388
Ω Ω 31.267.466 19.901.442 25.795.621 38.125.961 30.158.271 31.952.804

Ω 223.875.002 218.004.410 225.397.246 244.366.764 282.762.147 296.292.597

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 83.515.883 83.515.883 109.961.183 65.885.683 65.885.683 65.885.683
44.229.195 44.834.884 45.499.773 46.510.063 47.322.837 48.566.498

ϋ 40.177.466 48.462.003 32.742.512 40.440.227 49.671.980 53.925.596
Ω Ω 167.922.544 176.812.770 188.203.468 152.835.973 162.880.501 168.377.777

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 13.600.000 10.800.000 8.000.000 56.503.825 66.750.000 69.750.000
205.065 331.465 492.395 1.294.001 1.836.904 6.299.313

ϋ ϋ 1.596.686 1.873.326 2.271.637 2.585.828 3.024.057 3.211.101
ϋ ϋ 3.872.142 4.142.531 4.195.827 4.039.788 13.690.712 12.905.678

ϋ ϋ 163.245 108.535 60.498 61.475 68.855 57.505
Ω Ω 19.437.138 17.255.858 15.020.357 64.484.917 85.370.528 92.223.597

II.Ω Ω
ϋ 4.015.651 4.800.000 2.800.000 2.496.175 5.500.000 5.500.000

ϋ 7.560.898 6.554.198 8.212.996 8.227.957 8.073.631 9.530.330
ϋ ϋ ϋ 24.938.771 12.581.584 11.160.425 16.321.743 20.937.487 20.660.893

Ω Ω 36.515.320 23.935.781 22.173.421 27.045.875 34.511.118 35.691.223

Ω 55.952.458 41.191.639 37.193.778 91.530.792 119.881.646 127.914.820

Ω 223.875.002 218.004.410 225.397.246 244.366.764 282.762.147 296.292.597
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 48,48% 52,13% 49,80% 46,01% 45,81% 45,26%
ϋ ϋ 0,57% 0,49% 0,44% 0,36% 0,36% 0,38%

ϋ ϋ ϋ 36,95% 38,22% 38,29% 37,87% 43,14% 43,56%
ϋ ϋ 0,03% 0,03% 0,03% 0,16% 0,03% 0,03%

Ω Ω Ω 86,03% 90,87% 88,56% 84,40% 89,33% 89,22%
II.Ω Ω

ϋ ϋ ϋ ϋ 0,50% 0,52% 0,50% 1,71% 1,48% 1,41%
1,05% 1,05% 1,01% 0,80% 0,97% 0,80%

ϋ ϋ ϋ 3,90% 5,09% 6,16% 7,56% 5,90% 6,25%
ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ 0,34% 0,58% 1,06% 0,41% 0,13% 0,15%

ϋ ϋ ϋ 8,18% 1,90% 2,72% 5,11% 2,18% 2,17%
Ω Ω 13,97% 9,13% 11,44% 15,60% 10,67% 10,78%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 37,30% 38,31% 48,79% 26,96% 23,30% 22,24%
19,76% 20,57% 20,19% 19,03% 16,74% 16,39%

ϋ 17,95% 22,23% 14,53% 16,55% 17,57% 18,20%
Ω Ω 75,01% 81,11% 83,50% 62,54% 57,60% 56,83%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 6,07% 4,95% 3,55% 23,12% 23,61% 23,54%
0,09% 0,15% 0,22% 0,53% 0,65% 2,13%

ϋ ϋ 0,71% 0,86% 1,01% 1,06% 1,07% 1,08%
ϋ ϋ 1,73% 1,90% 1,86% 1,65% 4,84% 4,36%

ϋ ϋ 0,07% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%
Ω Ω 8,68% 7,92% 6,66% 26,39% 30,19% 31,13%

II.Ω Ω
ϋ 1,79% 2,20% 1,24% 1,02% 1,95% 1,86%

ϋ 3,38% 3,01% 3,64% 3,37% 2,86% 3,22%
ϋ ϋ ϋ 11,14% 5,77% 4,95% 6,68% 7,40% 6,97%

Ω Ω 16,31% 10,98% 9,84% 11,07% 12,20% 12,05%

Ω 24,99% 18,89% 16,50% 37,46% 42,40% 43,17%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 100,00% 104,71% 103,41% 103,58% 119,34% 123,54%
ϋ ϋ 100,00% 83,21% 77,33% 69,36% 79,49% 87,39%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 100,72% 104,33% 111,87% 147,48% 156,02%
ϋ ϋ 100,00% 100,51% 101,68% 535,57% 101,03% 107,97%

Ω Ω Ω 100,00% 102,85% 103,63% 107,08% 131,15% 137,24%

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ 100,00% 100,00% 100,00% 373,17% 373,17% 373,17%

100,00% 97,43% 97,42% 83,87% 117,60% 100,68%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 127,09% 159,00% 211,73% 191,19% 212,18%

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ 100,00% 165,24% 310,64% 130,33% 47,45% 58,87%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 22,58% 33,47% 68,21% 33,64% 35,12%
Ω Ω 100,00% 63,65% 82,50% 121,93% 96,45% 102,19%

Ω 100,00% 97,38% 100,68% 109,15% 126,30% 132,35%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 100,00% 100,00% 130,78% 78,89% 78,89% 78,89%
100,00% 101,37% 102,18% 105,16% 106,99% 109,81%

ϋ 100,00% 120,62% 80,94% 100,65% 123,63% 134,22%
Ω Ω 100,00% 105,29% 111,32% 91,02% 97,00% 100,27%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 100,00% 79,41% 58,43% 415,47% 490,81% 512,87%
100,00% 161,64% 238,49% 631,02% 895,77% 3071,86%

ϋ ϋ 100,00% 117,33% 141,31% 161,95% 189,40% 201,11%
ϋ ϋ 100,00% 106,98% 107,63% 104,33% 353,57% 333,30%

ϋ ϋ 100,00% 66,49% 36,81% 37,66% 42,18% 35,23%
Ω Ω 100,00% 88,78% 76,75% 331,76% 439,21% 474,47%

II.Ω Ω
ϋ 100,00% 119,53% 69,26% 62,16% 136,96% 136,96%

ϋ 100,00% 86,69% 107,89% 108,82% 106,78% 126,05%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 50,45% 44,45% 65,45% 83,96% 82,85%

Ω Ω 100,00% 65,55% 60,31% 74,07% 94,51% 97,74%

Ω 100,00% 73,62% 66,02% 163,59% 214,26% 228,61%

Ω 100,00% 97,38% 100,68% 109,15% 126,30% 132,35%
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 186 

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 257.174.000 251.895.000 258.577.000 259.217.000 253.303.000 252.130.000
ϋ ϋ 409.000 427.000 506.000 312.000 313.000 294.000

ϋ ϋ ϋ 11.167.000 13.586.000 34.867.000 34.867.000 34.867.000 34.927.000
ϋ ϋ ϋ 30.000

ϋ ϋ 8.128.000 6.608.000 5.788.000 5.067.000 4.446.000 4.106.000
ϋ ϋ 296.000 355.000 362.000 370.000 393.000 544.000

Ω Ω Ω 277.174.000 272.871.000 300.100.000 299.833.000 293.352.000 292.001.000
II.Ω Ω

5.126.000 4.638.000 5.088.000 6.432.000 6.637.000 5.728.000
ϋ ϋ 1.270.000 1.752.000

ϋ ϋ ϋ 69.347.000 89.340.000 121.643.000 148.523.000 145.554.000 159.314.000
14.010.000 14.528.000 15.284.000 16.139.000 19.495.000 28.289.000

ϋ ϋ ϋ 6.406.000 6.089.000 6.224.000 18.580.000 24.305.000 16.737.000
Ω Ω 94.889.000 114.595.000 148.239.000 189.674.000 197.261.000 211.820.000

Ω 372.063.000 387.466.000 448.339.000 489.507.000 490.613.000 503.821.000

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 41.303.000 41.303.000 41.303.000 46.665.000 46.665.000 46.665.000
73.767.000 74.162.000 74.784.000 75.464.000 75.751.000 76.014.000

ϋ 27.651.000 32.637.000 42.777.000 52.761.000 56.065.000 56.720.000
Ω Ω 142.721.000 148.102.000 158.864.000 174.890.000 178.481.000 179.399.000

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 80.505.000 54.107.000 37.546.000 156.972.000 149.949.000 149.339.000
ϋ ϋ 73.000 53.000 35.000 9.000 4.000 1.000

ϋ ϋ 8.781.000 10.195.000 11.759.000 13.745.000 15.903.000 14.848.000
ϋ ϋ 14.927.000 17.362.000 19.354.000 20.961.000 16.450.000 16.230.000

ϋ ϋ 5.014.000 4.512.000 5.988.000 4.506.000 2.938.000 1.346.000
Ω Ω 109.300.000 86.229.000 74.682.000 196.193.000 185.244.000 181.764.000

II.Ω Ω
ϋ 24.260.000 38.273.000 78.966.000 5.936.000 624.000 6.192.000

ϋ ϋ 5.642.000 11.004.000
ϋ 4.326.000 4.679.000 5.843.000 5.257.000 5.120.000 4.880.000
ϋ ϋ ϋ 61.947.000 78.890.000 95.695.000 92.946.000 100.476.000 99.927.000

ϋ 6.687.000 8.471.000 9.967.000 14.285.000 15.026.000 17.655.000
ϋ ϋ ϋ ϋ 22.822.000 22.822.000 24.322.000 3.000.000

Ω Ω 120.042.000 153.135.000 214.793.000 118.424.000 126.888.000 142.658.000
Ω 229.342.000 239.364.000 289.475.000 314.617.000 312.132.000 324.422.000

Ω 372.063.000 387.466.000 448.339.000 489.507.000 490.613.000 503.821.000
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 69,12% 65,01% 57,67% 52,95% 51,63% 50,04%
ϋ ϋ 0,11% 0,11% 0,11% 0,06% 0,06% 0,06%

ϋ ϋ ϋ 3,00% 3,51% 7,78% 7,12% 7,11% 6,93%
ϋ ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

ϋ ϋ 2,18% 1,71% 1,29% 1,04% 0,91% 0,81%
ϋ ϋ 0,08% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,11%

Ω Ω Ω 74,50% 70,42% 66,94% 61,25% 59,79% 57,96%
II.Ω Ω

1,38% 1,20% 1,13% 1,31% 1,35% 1,14%
ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,35%

ϋ ϋ ϋ 18,64% 23,06% 27,13% 30,34% 29,67% 31,62%
3,77% 3,75% 3,41% 3,30% 3,97% 5,61%

ϋ ϋ ϋ 1,72% 1,57% 1,39% 3,80% 4,95% 3,32%
Ω Ω 25,50% 29,58% 33,06% 38,75% 40,21% 42,04%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 11,10% 10,66% 9,21% 9,53% 9,51% 9,26%
19,83% 19,14% 16,68% 15,42% 15,44% 15,09%

ϋ 7,43% 8,42% 9,54% 10,78% 11,43% 11,26%
Ω Ω 38,36% 38,22% 35,43% 35,73% 36,38% 35,61%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 21,64% 13,96% 8,37% 32,07% 30,56% 29,64%
ϋ ϋ 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ 2,36% 2,63% 2,62% 2,81% 3,24% 2,95%
ϋ ϋ 4,01% 4,48% 4,32% 4,28% 3,35% 3,22%

ϋ ϋ 1,35% 1,16% 1,34% 0,92% 0,60% 0,27%
Ω Ω 29,38% 22,25% 16,66% 40,08% 37,76% 36,08%

II.Ω Ω
ϋ 6,52% 9,88% 17,61% 1,21% 0,13% 1,23%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 2,18%
ϋ 1,16% 1,21% 1,30% 1,07% 1,04% 0,97%
ϋ ϋ ϋ 16,65% 20,36% 21,34% 18,99% 20,48% 19,83%

ϋ 1,80% 2,19% 2,22% 2,92% 3,06% 3,50%
ϋ ϋ ϋ ϋ 6,13% 5,89% 5,42% 0,00% 0,00% 0,60%

Ω Ω 32,26% 39,52% 47,91% 24,19% 25,86% 28,32%
Ω 61,64% 61,78% 64,57% 64,27% 63,62% 64,39%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 100,00% 97,95% 100,55% 100,79% 98,49% 98,04%
ϋ ϋ 100,00% 104,40% 123,72% 76,28% 76,53% 71,88%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 121,66% 312,23% 312,23% 312,23% 312,77%
ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ 100,00% 81,30% 71,21% 62,34% 54,70% 50,52%
ϋ ϋ 100,00% 119,93% 122,30% 125,00% 132,77% 183,78%

Ω Ω Ω 100,00% 98,45% 108,27% 108,18% 105,84% 105,35%
II.Ω Ω

100,00% 90,48% 99,26% 125,48% 129,48% 111,74%
ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ 100,00% 128,83% 175,41% 214,17% 209,89% 229,73%
100,00% 103,70% 109,09% 115,20% 139,15% 201,92%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 95,05% 97,16% 290,04% 379,41% 261,27%
Ω Ω 100,00% 120,77% 156,22% 199,89% 207,89% 223,23%

Ω 100,00% 104,14% 120,50% 131,57% 131,86% 135,41%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 100,00% 100,00% 100,00% 112,98% 112,98% 112,98%
100,00% 100,54% 101,38% 102,30% 102,69% 103,05%

ϋ 100,00% 118,03% 154,70% 190,81% 202,76% 205,13%
Ω Ω 100,00% 103,77% 111,31% 122,54% 125,06% 125,70%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 100,00% 67,21% 46,64% 194,98% 186,26% 185,50%
ϋ ϋ 100,00% 72,60% 47,95% 12,33% 5,48% 1,37%

ϋ ϋ 100,00% 116,10% 133,91% 156,53% 181,11% 169,09%
ϋ ϋ 100,00% 116,31% 129,66% 140,42% 110,20% 108,73%

ϋ ϋ 100,00% 89,99% 119,43% 89,87% 58,60% 26,84%
Ω Ω 100,00% 78,89% 68,33% 179,50% 169,48% 166,30%

II.Ω Ω
ϋ 100,00% 157,76% 325,50% 24,47% 2,57% 25,52%

ϋ ϋ
ϋ 100,00% 108,16% 135,07% 121,52% 118,35% 112,81%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 127,35% 154,48% 150,04% 162,20% 161,31%

ϋ 100,00% 126,68% 149,05% 213,62% 224,70% 264,02%
ϋ ϋ ϋ ϋ 100,00% 100,00% 106,57% 0,00% 0,00% 13,15%

Ω Ω 100,00% 127,57% 178,93% 98,65% 105,70% 118,84%
Ω 100,00% 104,37% 126,22% 137,18% 136,10% 141,46%

Ω 100,00% 104,14% 120,50% 131,57% 131,86% 135,41%
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 65.082.000 63.793.000 64.032.000 165.818.000 182.957.000 182.708.000
ϋ ϋ 6.789.000 7.416.000

ϋ ϋ 1.136.000 1.129.000 1.450.000 1.755.000 3.392.000 3.633.000
ϋ(Goodwill) 24.537.000 24.537.000 24.537.000 35.961.000 35.961.000 35.961.000

ϋ ϋ ϋ 38.655.000 41.631.000 47.300.000 49.257.000 89.307.000 138.615.000
ϋ ϋ ϋ 2.415.000 2.415.000 160.000 1.428.000 1.102.000 2.054.000

ϋ ϋ 1.273.000 275.000
ϋ ϋ ϋ ϋ 6.076.000 7.744.000 10.375.000 16.420.000 38.576.000 27.152.000

ϋ ϋ 548.000 596.000 741.000 692.000 831.000 861.000
Ω Ω Ω 139.722.000 142.120.000 148.595.000 271.331.000 358.915.000 398.400.000

II.Ω Ω
1.857.000 1.370.000 1.515.000 3.810.000 4.356.000 4.591.000

ϋ ϋ ϋ 29.505.000 37.244.000 48.442.000 104.685.000 134.261.000 132.370.000
ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ 107.000 75.000 2.908.000 65.245.000 8.000 8.000

ϋ ϋ ϋ 1.573.000 3.540.000 3.301.000 13.631.000 17.710.000 7.823.000
Ω Ω 33.042.000 42.229.000 56.166.000 187.371.000 156.335.000 144.792.000

Ω 172.764.000 184.349.000 204.761.000 458.702.000 515.250.000 543.192.000

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 53.262.000 53.262.000 54.279.000 178.131.000 125.014.000 124.890.000
6.328.000 7.301.000 8.925.000 -8.077.000 28.783.000 56.659.000

ϋ -509.000 -509.000 -12.246.000 -15.335.000 -7.288.000
ϋ 10.916.000 11.045.000 10.928.000 28.355.000 7.400.000 -25.231.000

Ω Ω 69.997.000 71.099.000 74.132.000 186.163.000 145.862.000 149.030.000
.Ω
I.Ω Ω

ϋ 27.281.000 23.864.000 26.320.000 82.479.000 222.377.000 221.689.000
ϋ ϋ 180.000 112.000 96.000

25.000 986.000 1.534.000 569.000
ϋ ϋ 984.000 1.050.000 2.098.000 4.126.000 4.594.000 5.090.000

ϋ ϋ 1.020.000 20.610.000 5.776.000 11.761.000
ϋ ϋ 3.597.000 13.617.000 16.273.000 1.339.000 1.339.000 8.113.000

Ω Ω 31.862.000 38.531.000 45.736.000 109.720.000 235.732.000 247.318.000
II.Ω Ω

ϋ 24.822.000 23.663.000 31.398.000 80.200.000 63.619.000 67.965.000
ϋ 846.000 974.000 48.000 2.110.000 1.433.000 1.599.000
ϋ ϋ ϋ 45.237.000 50.082.000 53.447.000 80.509.000 68.604.000 77.280.000

Ω Ω 70.905.000 74.719.000 84.893.000 162.819.000 133.656.000 146.844.000
Ω 102.767.000 113.250.000 130.629.000 272.539.000 369.388.000 394.162.000

Ω 172.764.000 184.349.000 204.761.000 458.702.000 515.250.000 543.192.000
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: EUROMEDICA Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 37,67% 34,60% 31,27% 36,15% 35,51% 33,64%
ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 1,37%

ϋ ϋ 0,66% 0,61% 0,71% 0,38% 0,66% 0,67%
ϋ(Goodwill) 14,20% 13,31% 11,98% 7,84% 6,98% 6,62%

ϋ ϋ ϋ 22,37% 22,58% 23,10% 10,74% 17,33% 25,52%
ϋ ϋ ϋ 1,40% 1,31% 0,08% 0,31% 0,21% 0,38%

ϋ ϋ 0,74% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ϋ ϋ ϋ ϋ 3,52% 4,20% 5,07% 3,58% 7,49% 5,00%

ϋ ϋ 0,32% 0,32% 0,36% 0,15% 0,16% 0,16%
Ω Ω Ω 80,87% 77,09% 72,57% 59,15% 69,66% 73,34%

II.Ω Ω
1,07% 0,74% 0,74% 0,83% 0,85% 0,85%

ϋ ϋ ϋ 17,08% 20,20% 23,66% 22,82% 26,06% 24,37%
ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ 0,06% 0,04% 1,42% 14,22% 0,00% 0,00%

ϋ ϋ ϋ 0,91% 1,92% 1,61% 2,97% 3,44% 1,44%
Ω Ω 19,13% 22,91% 27,43% 40,85% 30,34% 26,66%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 30,83% 28,89% 26,51% 38,83% 24,26% 22,99%
3,66% 3,96% 4,36% -1,76% 5,59% 10,43%

ϋ -0,29% -0,28% 0,00% -2,67% -2,98% -1,34%
ϋ 6,32% 5,99% 5,34% 6,18% 1,44% -4,64%

Ω Ω 40,52% 38,57% 36,20% 40,58% 28,31% 27,44%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ 15,79% 12,95% 12,85% 17,98% 43,16% 40,81%
ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,02%

0,00% 0,00% 0,01% 0,21% 0,30% 0,10%
ϋ ϋ 0,57% 0,57% 1,02% 0,90% 0,89% 0,94%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,50% 4,49% 1,12% 2,17%
ϋ ϋ 2,08% 7,39% 7,95% 0,29% 0,26% 1,49%

Ω Ω 18,44% 20,90% 22,34% 23,92% 45,75% 45,53%
II.Ω Ω

ϋ 14,37% 12,84% 15,33% 17,48% 12,35% 12,51%
ϋ 0,49% 0,53% 0,02% 0,46% 0,28% 0,29%
ϋ ϋ ϋ 26,18% 27,17% 26,10% 17,55% 13,31% 14,23%

Ω Ω 41,04% 40,53% 41,46% 35,50% 25,94% 27,03%
Ω 59,48% 61,43% 63,80% 59,42% 71,69% 72,56%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: EUROMEDICA Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

,ϋ ϋ ϋ 100,00% 98,02% 98,39% 254,78% 281,12% 280,74%
ϋ ϋ

ϋ ϋ 100,00% 99,38% 127,64% 154,49% 298,59% 319,81%
ϋ(Goodwill) 100,00% 100,00% 100,00% 146,56% 146,56% 146,56%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 107,70% 122,36% 127,43% 231,04% 358,60%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 100,00% 6,63% 59,13% 45,63% 85,05%

ϋ ϋ 100,00% 21,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ϋ ϋ ϋ ϋ 100,00% 127,45% 170,75% 270,24% 634,89% 446,87%

ϋ ϋ 100,00% 108,76% 135,22% 126,28% 151,64% 157,12%
Ω Ω Ω 100,00% 101,72% 106,35% 194,19% 256,88% 285,14%

II.Ω Ω
100,00% 73,77% 81,58% 205,17% 234,57% 247,23%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 126,23% 164,18% 354,80% 455,04% 448,64%
ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ 100,00% 70,09% 2717,76% 60976,64% 7,48% 7,48%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 225,05% 209,85% 866,56% 1125,87% 497,33%
Ω Ω 100,00% 127,80% 169,98% 567,07% 473,14% 438,21%

Ω 100,00% 106,71% 118,52% 265,51% 298,24% 314,41%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 100,00% 100,00% 101,91% 334,44% 234,72% 234,48%
100,00% 115,38% 141,04% -127,64% 454,85% 895,37%

ϋ 100,00% 100,00% 0,00% 2405,89% 3012,77% 1431,83%
ϋ 100,00% 101,18% 100,11% 259,76% 67,79% -231,14%

Ω Ω 100,00% 101,57% 105,91% 265,96% 208,38% 212,91%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ 100,00% 87,47% 96,48% 302,33% 815,14% 812,61%
ϋ ϋ

ϋ ϋ 100,00% 106,71% 213,21% 419,31% 466,87% 517,28%
ϋ ϋ

ϋ ϋ 100,00% 378,57% 452,40% 37,23% 37,23% 225,55%
Ω Ω 100,00% 120,93% 143,54% 344,36% 739,85% 776,22%

II.Ω Ω
ϋ 100,00% 95,33% 126,49% 323,10% 256,30% 273,81%

ϋ 100,00% 115,13% 5,67% 249,41% 169,39% 189,01%
ϋ ϋ ϋ 100,00% 110,71% 118,15% 177,97% 151,65% 170,83%

Ω Ω 100,00% 105,38% 119,73% 229,63% 188,50% 207,10%
Ω 100,00% 110,20% 127,11% 265,20% 359,44% 383,55%

Ω 100,00% 106,71% 118,52% 265,51% 298,24% 314,41%
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: EUROMEDICA Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

ϋ 97.303.228 103.522.128 108.537.786
,ϋ ϋ ϋ 124.461.226 127.934.956 135.103.156

ϋ ϋ 11.000.000 11.000.000
ϋ ϋ 3.771.012 3.498.182 3.308.151
ϋ ϋ ϋ ϋ 532.183 566.875 401.706

Ω Ω Ω 97.303.228 103.522.128 108.537.786 139.764.421 143.000.013 138.813.013

II.Ω Ω
4.505.016 4.621.837 4.666.522 4.231.382 4.250.048 4.083.100

ϋ ϋ ϋ 16.724.579 23.063.245 29.252.141 33.481.506 39.661.990 38.934.429
ϋ ϋ ϋ 9.993.907 7.126.084

ϋ ϋ ϋ 5.885.818 21.212.791 9.543.840 23.213.098 10.906.539 10.231.449
Ω Ω 27.115.413 48.897.873 43.462.503 60.925.986 64.812.484 60.375.062

Ω 124.418.641 152.420.001 152.000.289 200.690.407 207.812.497 199.188.075

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 53.319.000 64.569.000 64.569.000 83.319.000 83.319.000 83.319.000
ϋ -2.405.018 6.170.742 5.224.102 7.562.266 10.875.842 8.734.236

Ω Ω 50.913.982 70.739.742 69.793.102 90.881.266 94.194.842 92.053.236

.Ω

I.Ω Ω
ϋ 50.500.252 45.314.582 37.642.000

5.390.095 8.650.359 7.902.146
ϋ ϋ 22.144.677 20.966.501 19.169.592

Ω Ω 22.144.677 20.966.501 19.169.592 55.890.347 53.964.941 45.544.146

II.Ω Ω
ϋ 23.442.670 25.472.688 21.792.975 4.068.016 5.120.000 7.672.000

ϋ ϋ 27.917.312 35.241.070 41.244.620 49.850.778 54.532.714 53.918.693
Ω Ω 51.359.982 60.713.758 63.037.595 53.918.794 59.652.714 61.590.693

Ω 73.504.659 81.680.259 82.207.187 109.809.141 113.617.655 107.134.839

Ω 124.418.641 152.420.001 152.000.289 200.690.407 207.812.497 199.188.075
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: METROPOLITAN Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

ϋ 78,21% 67,92% 71,41% 0,00% 0,00% 0,00%
,ϋ ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 62,02% 61,56% 67,83%

ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 5,48% 5,29% 0,00%
ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 1,88% 1,68% 1,66%
ϋ ϋ ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,27% 0,20%

Ω Ω Ω 78,21% 67,92% 71,41% 69,64% 68,81% 69,69%

II.Ω Ω
3,62% 3,03% 3,07% 2,11% 2,05% 2,05%

ϋ ϋ ϋ 13,44% 15,13% 19,24% 16,68% 19,09% 19,55%
ϋ ϋ ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,81% 3,58%

ϋ ϋ ϋ 4,73% 13,92% 6,28% 11,57% 5,25% 5,14%
Ω Ω 21,79% 32,08% 28,59% 30,36% 31,19% 30,31%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 42,85% 42,36% 42,48% 41,52% 40,09% 41,83%
ϋ -1,93% 4,05% 3,44% 3,77% 5,23% 4,38%

Ω Ω 40,92% 46,41% 45,92% 45,28% 45,33% 46,21%

.Ω

I.Ω Ω
ϋ 0,00% 0,00% 0,00% 25,16% 21,81% 18,90%

0,00% 0,00% 0,00% 2,69% 4,16% 3,97%
ϋ ϋ 17,80% 13,76% 12,61% 0,00% 0,00% 0,00%

Ω Ω 17,80% 13,76% 12,61% 27,85% 25,97% 22,86%

II.Ω Ω
ϋ 18,84% 16,71% 14,34% 2,03% 2,46% 3,85%

ϋ ϋ 22,44% 23,12% 27,13% 24,84% 26,24% 27,07%
Ω Ω 41,28% 39,83% 41,47% 26,87% 28,71% 30,92%

Ω 59,08% 53,59% 54,08% 54,72% 54,67% 53,79%

Ω 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΠΙΝΑΚΑΣ 15: METROPOLITAN Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
I.Ω Ω Ω

ϋ 100,00% 106,39% 111,55%
,ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ
ϋ ϋ
ϋ ϋ ϋ ϋ

Ω Ω Ω 100,00% 106,39% 111,55% 143,64% 146,96% 142,66%

II.Ω Ω
100,00% 102,59% 103,59% 93,93% 94,34% 90,63%

ϋ ϋ ϋ 100,00% 137,90% 174,91% 200,19% 237,15% 232,80%
ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ 100,00% 360,41% 162,15% 394,39% 185,30% 173,83%
Ω Ω 100,00% 180,33% 160,29% 224,69% 239,02% 222,66%

Ω 100,00% 122,51% 122,17% 161,30% 167,03% 160,10%

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
.Ω Ω

ϋ 100,00% 121,10% 121,10% 156,27% 156,27% 156,27%
ϋ 100,00% -256,58% -217,22% -314,44% -452,21% -363,17%

Ω Ω 100,00% 138,94% 137,08% 178,50% 185,01% 180,80%

.Ω

I.Ω Ω
ϋ

ϋ ϋ 100,00% 94,68% 86,57% 0,00% 0,00% 0,00%
Ω Ω 100,00% 94,68% 86,57% 252,39% 243,69% 205,67%

II.Ω Ω
ϋ 100,00% 108,66% 92,96% 17,35% 21,84% 32,73%

ϋ ϋ 100,00% 126,23% 147,74% 178,57% 195,34% 193,14%
Ω Ω 100,00% 118,21% 122,74% 104,98% 116,15% 119,92%

Ω 100,00% 111,12% 111,84% 149,39% 154,57% 145,75%

Ω 100,00% 122,51% 122,17% 161,30% 167,03% 160,10%
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: METROPOLITAN Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ  
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 61.260.765 83.453.136 93.638.975 107.677.747 132.707.790 141.423.841

ό 58.459.699 78.335.925 79.946.773 89.593.551 109.568.440 115.443.359

ό 2.801.066 5.117.211 13.692.202 18.084.196 23.139.350 25.980.482

ό ό

ό ό ό 3.132.687 4.518.764 4.936.397 5.290.258 2.305.729

ό

ό ό 2.329.486 9.768.126 13.658.345 9.928.331 12.743.882 11.320.677

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 471.580 -1.518.228 4.552.621 13.092.262 15.685.726 16.965.534
7.331.261 7.055.586 6.436.387 6.355.251 7.071.610 7.927.926

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 7.802.841 5.537.358 10.989.008 19.447.513 22.757.336 24.893.460
ό 1.607.574 2.067.598 4.708.847 2.850.550 26.527.503 10.119.730

ό( )ό ό 871.693 896.947 3.948.309 21.616.236 2.073.950

ό ό 9.376.583

7.331.261 7.055.586 6.436.387 6.355.251 7.071.610 7.927.926

ό( )ό ό -1.135.994 -2.714.133 740.721 14.190.021 10.774.459 18.296.337
ό -2.010.361 -307.108 1.771.012 3.458.517 -795.877 4.738.699

ό( )ό ό 874.367 -2.407.025 -1.030.291 10.731.504 11.570.336 13.557.638  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ό 95,43% 93,87% 85,38% 83,21% 82,56% 81,63%

ό 4,57% 6,13% 14,62% 16,79% 17,44% 18,37%

ό ό

ό ό ό 0,00% 3,75% 4,83% 4,58% 3,99% 1,63%

ό

ό ό 3,80% 11,70% 14,59% 9,22% 9,60% 8,00%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 0,77% -1,82% 4,86% 12,16% 11,82% 12,00%
11,97% 8,45% 6,87% 5,90% 5,33% 5,61%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 12,74% 6,64% 11,74% 18,06% 17,15% 17,60%
ό 2,62% 2,48% 5,03% 2,65% 19,99% 7,16%

ό( )ό ό 0,00% 1,04% 0,96% 3,67% 16,29% 1,47%

ό ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63%

11,97% 8,45% 6,87% 5,90% 5,33% 5,61%

ό( )ό ό -1,85% -3,25% 0,79% 13,18% 8,12% 12,94%
ό -3,28% -0,37% 1,89% 3,21% -0,60% 3,35%

ό( )ό ό 1,43% -2,88% -1,10% 9,97% 8,72% 9,59%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 136,23% 152,85% 175,77% 216,63% 230,86%

ό 100,00% 134,00% 136,76% 153,26% 187,43% 197,48%

ό 100,00% 182,69% 488,82% 645,62% 826,09% 927,52%

ό ό

ό ό ό

ό

ό ό 100,00% 419,33% 586,32% 426,20% 547,07% 485,97%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 100,00% -321,94% 965,40% 2776,25% 3326,21% 3597,59%
100,00% 96,24% 87,79% 86,69% 96,46% 108,14%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 100,00% 70,97% 140,83% 249,24% 291,65% 319,03%
ό 100,00% 128,62% 292,92% 177,32% 1650,16% 629,50%

ό( )ό ό

ό ό

100,00% 96,24% 87,79% 86,69% 96,46% 108,14%

ό( )ό ό
ό

ό( )ό ό 100,00% -275,29% -117,83% 1227,35% 1323,28% 1550,57%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ    
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 73.854.113 76.681.335 88.744.580 101.021.613 109.051.880 106.237.701

ό 48.197.248 50.909.432 56.870.195 63.114.309 69.725.518 72.876.864

ό 25.656.864 25.771.903 31.874.385 37.907.304 39.326.363 33.360.838

ό ό

ό ό ό 1.905.197 776.814 871.033 1.009.633 3.057.819 4.546.847

ό

ό ό 6.457.369 6.388.688 4.965.352 5.885.252 6.794.091 10.996.311

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 21.104.693 20.160.030 27.780.067 33.031.685 35.590.090 26.911.374
3.749.453 3.781.300 3.797.859 3.864.742 4.138.125 5.147.301

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 24.854.145 23.941.329 31.577.925 36.896.427 39.728.215 32.058.675
ό 79.729 713.441 695.006 1.925.347 4.275.744 1.584.420

ό( )ό ό 165.798 702.850 1.419.391 1.181.335 1.489.761 1.038.731

3.749.453 3.781.300 3.797.859 3.864.742 4.138.125 5.147.301

ό( )ό ό 21.190.761 20.149.439 28.504.452 32.287.673 32.804.107 26.365.685
ό 8.113.309 6.851.662 8.298.655 10.357.018 7.930.906 9.174.297

ό( )ό ό 13.077.452 13.297.776 20.205.797 21.930.655 24.873.201 17.191.388  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΙΑΣΩ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ό 65,26% 66,39% 64,08% 62,48% 63,94% 68,60%

ό 34,74% 33,61% 35,92% 37,52% 36,06% 31,40%

ό ό

ό ό ό 2,58% 1,01% 0,98% 1,00% 2,80% 4,28%

ό

ό ό 8,74% 8,33% 5,60% 5,83% 6,23% 10,35%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 28,58% 26,29% 31,30% 32,70% 32,64% 25,33%
5,08% 4,93% 4,28% 3,83% 3,79% 4,85%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 33,65% 31,22% 35,58% 36,52% 36,43% 30,18%
ό 0,11% 0,93% 0,78% 1,91% 3,92% 1,49%

ό( )ό ό 0,22% 0,92% 1,60% 1,17% 1,37% 0,98%

5,08% 4,93% 4,28% 3,83% 3,79% 4,85%

ό( )ό ό 28,69% 26,28% 32,12% 31,96% 30,08% 24,82%
ό 10,99% 8,94% 9,35% 10,25% 7,27% 8,64%

ό( )ό ό 17,71% 17,34% 22,77% 21,71% 22,81% 16,18%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΙΑΣΩ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 103,83% 120,16% 136,79% 147,66% 143,85%

ό 100,00% 105,63% 117,99% 130,95% 144,67% 151,21%

ό 100,00% 100,45% 124,23% 147,75% 153,28% 130,03%

ό ό

ό ό ό 100,00% 40,77% 45,72% 52,99% 160,50% 238,65%

ό

ό ό 100,00% 98,94% 76,89% 91,14% 105,21% 170,29%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 100,00% 95,52% 131,63% 156,51% 168,64% 127,51%
100,00% 100,85% 101,29% 103,07% 110,37% 137,28%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 100,00% 96,33% 127,05% 148,45% 159,85% 128,99%
ό 100,00% 894,83% 871,71% 2414,86% 5362,83% 1987,25%

ό( )ό ό 100,00% 423,92% 856,10% 712,52% 898,54% 626,51%

100,00% 100,85% 101,29% 103,07% 110,37% 137,28%

ό( )ό ό 100,00% 95,09% 134,51% 152,37% 154,80% 124,42%
ό 100,00% 84,45% 102,28% 127,65% 97,75% 113,08%

ό( )ό ό 100,00% 101,68% 154,51% 167,70% 190,20% 131,46%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΙΑΣΩ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ    
 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 201 

 
 
 
 
 
 

ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 182.014.000 207.684.000 249.281.000 272.825.000 278.476.000 279.397.000

ό 150.908.000 170.453.000 203.324.000 224.074.000 235.250.000 235.779.000

ό 31.106.000 37.231.000 45.957.000 48.751.000 43.226.000 43.618.000

ό ό

ό ό ό 2.560.000 3.286.000 5.111.000 2.279.000 2.497.000 4.094.000

ό

ό ό 22.386.000 20.993.000 24.809.000 26.226.000 27.644.000 29.307.000

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 11.280.000 19.524.000 26.259.000 24.804.000 18.079.000 18.405.000
10.239.000 10.241.000 10.509.000 10.707.000 11.090.000 11.575.000

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 21.519.000 29.765.000 36.768.000 35.511.000 29.169.000 29.980.000
ό 4.294.000 4.420.000 5.823.000 5.414.000 10.948.000 9.841.000

ό ό ό 2.219.000 4.000

ό ό ό 303.000

10.239.000 10.241.000 10.509.000 10.707.000 11.090.000 11.575.000

ό( )ό ό 6.986.000 15.104.000 20.436.000 21.609.000 7.135.000 8.261.000
ό -3.352.000 7.204.000 6.314.000 5.740.000 -1.659.000 3.007.000

ό( )ό ό 10.338.000 7.900.000 14.122.000 15.869.000 8.794.000 5.254.000  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ό 82,91% 82,07% 81,56% 82,13% 84,48% 84,39%

ό 17,09% 17,93% 18,44% 17,87% 15,52% 15,61%

ό ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ό ό ό 1,41% 1,58% 2,05% 0,84% 0,90% 1,47%

ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ό ό 12,30% 10,11% 9,95% 9,61% 9,93% 10,49%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 6,20% 9,40% 10,53% 9,09% 6,49% 6,59%
5,63% 4,93% 4,22% 3,92% 3,98% 4,14%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 11,82% 14,33% 14,75% 13,02% 10,47% 10,73%
ό 2,36% 2,13% 2,34% 1,98% 3,93% 3,52%

ό ό ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00%

ό ό ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%

5,63% 4,93% 4,22% 3,92% 3,98% 4,14%

ό( )ό ό 3,84% 7,27% 8,20% 7,92% 2,56% 2,96%
ό -1,84% 3,47% 2,53% 2,10% -0,60% 1,08%

ό( )ό ό 5,68% 3,80% 5,67% 5,82% 3,16% 1,88%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 114,10% 136,96% 149,89% 153,00% 153,50%

ό 100,00% 112,95% 134,73% 148,48% 155,89% 156,24%

ό 100,00% 119,69% 147,74% 156,73% 138,96% 140,22%

ό ό

ό ό ό 100,00% 128,36% 199,65% 89,02% 97,54% 159,92%

ό

ό ό 100,00% 93,78% 110,82% 117,15% 123,49% 130,92%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 100,00% 173,09% 232,79% 219,89% 160,27% 163,16%
100,00% 100,02% 102,64% 104,57% 108,31% 113,05%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 100,00% 138,32% 170,86% 165,02% 135,55% 139,32%
ό 100,00% 102,93% 135,61% 126,08% 254,96% 229,18%

ό ό ό

ό ό ό

100,00% 100,02% 102,64% 104,57% 108,31% 113,05%

ό( )ό ό 100,00% 216,20% 292,53% 309,32% 102,13% 118,25%
ό

ό( )ό ό 100,00% 76,42% 136,60% 153,50% 85,06% 50,82%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ    
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 69.878.000 75.010.000 84.301.000 152.640.000 159.403.000 168.340.000

ό 57.002.000 62.202.000 68.639.000 122.495.000 139.394.000 147.153.000

ό 12.876.000 12.808.000 15.662.000 30.145.000 20.009.000 21.187.000

ό ό

ό ό ό 1.219.000 720.000 1.267.000 2.256.000 2.720.000 2.340.000

ό

ό ό 8.158.000 8.764.000 12.295.000 19.014.000 12.899.000 13.168.000

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 5.937.000 4.764.000 4.634.000 13.387.000 9.830.000 10.359.000
3.816.000 4.090.000 4.558.000 7.708.000 10.581.000 10.780.000

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 9.753.000 8.854.000 9.192.000 21.095.000 20.411.000 21.139.000
ό 2.819.000 3.634.000 3.164.000 7.126.000 15.058.000 12.631.000

ό( )ό ό 512.000 585.000 1.894.000 18.720.000 -20.788.000 -22.254.000

ό ό ό 41.000 6.000 2.162.000

3.816.000 4.090.000 4.558.000 7.708.000 10.581.000 10.780.000

ό( )ό ό 3.630.000 1.715.000 3.364.000 24.940.000 -26.022.000 -26.688.000
ό 1.234.000 731.000 2.181.000 7.444.000 -6.813.000 -1.432.000

ό( )ό ό 2.396.000 984.000 1.183.000 17.496.000 -19.209.000 -25.256.000
A ό ό&ό -16.256.000 23.795.000

ό ό( )όό( ό ό ) 2.396.000 984.000 1.183.000 17.496.000 -35.465.000 -1.461.000  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: EUROMEDICA Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ό 81,57% 82,92% 81,42% 80,25% 87,45% 87,41%

ό 18,43% 17,08% 18,58% 19,75% 12,55% 12,59%

ό ό

ό ό ό 1,74% 0,96% 1,50% 1,48% 1,71% 1,39%

ό

ό ό 11,67% 11,68% 14,58% 12,46% 8,09% 7,82%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 8,50% 6,35% 5,50% 8,77% 6,17% 6,15%
5,46% 5,45% 5,41% 5,05% 6,64% 6,40%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 13,96% 11,80% 10,90% 13,82% 12,80% 12,56%
ό 4,03% 4,84% 3,75% 4,67% 9,45% 7,50%

ό( )ό ό 0,73% 0,78% 2,25% 12,26% -13,04% -13,22%

ό ό ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 1,28%

5,46% 5,45% 5,41% 5,05% 6,64% 6,40%

ό ό( )ό ό 5,19% 2,29% 3,99% 16,34% -16,32% -15,85%
ό 1,77% 0,97% 2,59% 4,88% -4,27% -0,85%

ό( )ό ό 3,43% 1,31% 1,40% 11,46% -12,05% -15,00%
A ό ό&ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,20% 14,14%

ό ό( )όό( ό ό ) 3,43% 1,31% 1,40% 11,46% -22,25% -0,87%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: EUROMEDICΑ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ        
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ό ό 1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 107,34% 120,64% 218,44% 228,12% 240,91%

ό 100,00% 109,12% 120,42% 214,90% 244,54% 258,15%

ό 100,00% 99,47% 121,64% 234,12% 155,40% 164,55%

ό ό

ό ό ό 100,00% 59,06% 103,94% 185,07% 223,13% 191,96%

ό

ό ό 100,00% 107,43% 150,71% 233,07% 158,11% 161,41%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 100,00% 80,24% 78,05% 225,48% 165,57% 174,48%
100,00% 107,18% 119,44% 201,99% 277,28% 282,49%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 100,00% 90,78% 94,25% 216,29% 209,28% 216,74%
ό 100,00% 128,91% 112,24% 252,78% 534,16% 448,07%

ό( )ό ό 100,00% 114,26% 369,92% 3656,25% -4060,16% -4346,48%

ό ό ό

100,00% 107,18% 119,44% 201,99% 277,28% 282,49%

ό( )ό ό 100,00% 47,25% 92,67% 687,05% -716,86% -735,21%
ό 100,00% 59,24% 176,74% 603,24% -552,11% -116,05%

ό( )ό ό 100,00% 41,07% 49,37% 730,22% -801,71% -1054,09%
A ό ό&ό

ό ό( )όό( ό ό ) 100,00% 41,07% 49,37% 730,22% -1480,18% -60,98%  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: EUROMEDICΑ Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ    
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ό ό
1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 55.714.077 65.848.293 71.759.406 84.313.303 91.956.654 89.612.504

ό 48.027.870 55.299.374 61.001.927 73.124.479 80.364.590 80.828.910
ό 7.686.207 10.548.919 10.757.479 11.188.824 11.592.064 8.783.594

ό ό
ό ό ό 487.563

ό
ό ό 893.959 1.213.521 2.654.718 567.686 1.874.568

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 6.792.248 9.335.398 8.102.761 10.621.138 12.079.627 6.909.026

2.896.638 2.815.083 3.007.992 3.322.223 5.957.681 6.224.219
ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 9.688.886 12.150.481 11.110.753 13.943.361 18.037.308 13.133.245

ό 3.209.511 3.156.556 2.659.376 3.220.473 4.080.841 2.965.920

2.896.638 2.815.083 3.007.992 3.322.223 5.957.681 6.224.219
ό( )ό ό 3.582.737 6.178.842 5.443.385 7.400.665 7.998.786 3.943.106

ό 1.406.568 2.086.575 1.963.642 1.981.144 3.102.150 1.363.301
ό( )ό ό 2.176.169 4.092.267 3.479.743 5.419.521 4.896.636 2.579.805

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: METROPOLITAN Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ        
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ό ό
1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ό 86,20% 83,98% 85,01% 86,73% 87,39% 90,20%
ό 13,80% 16,02% 14,99% 13,27% 12,61% 9,80%

ό ό
ό ό ό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 0,00%

ό
ό ό 1,60% 1,84% 3,70% 0,67% 0,00% 2,09%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 12,19% 14,18% 11,29% 12,60% 13,14% 7,71%
5,20% 4,28% 4,19% 3,94% 6,48% 6,95%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 17,39% 18,45% 15,48% 16,54% 19,62% 14,66%
ό 5,76% 4,79% 3,71% 3,82% 4,44% 3,31%

5,20% 4,28% 4,19% 3,94% 6,48% 6,95%
ό( )ό ό 6,43% 9,38% 7,59% 8,78% 8,70% 4,40%

ό 2,52% 3,17% 2,74% 2,35% 3,37% 1,52%
ό( )ό ό 3,91% 6,21% 4,85% 6,43% 5,32% 2,88%  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: METROPOLITAN Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ        
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ό ό
1/01/2004ό-ό
31/12/2004

1/01/2005ό-ό
31/12/2005

1/01/2006ό-ό
31/12/2006

1/01/2007ό-ό
31/12/2007

1/01/2008ό-ό
31/12/2008

1/01/2009ό-ό
31/12/2009

ό

ό 100,00% 118,19% 128,80% 151,33% 165,05% 160,84%

ό 100,00% 115,14% 127,01% 152,25% 167,33% 168,30%
ό 100,00% 137,24% 139,96% 145,57% 150,82% 114,28%

ό ό
ό ό ό

ό
ό ό 100,00% 135,75% 296,96% 63,50% 0,00% 209,69%

ό( )ό ό ό ό ό[ ] 100,00% 137,44% 119,29% 156,37% 177,84% 101,72%
100,00% 97,18% 103,84% 114,69% 205,68% 214,88%

ό( )ό ό ,ό ό ό ό[ ] 100,00% 125,41% 114,68% 143,91% 186,16% 135,55%
ό 100,00% 98,35% 82,86% 100,34% 127,15% 92,41%

100,00% 97,18% 103,84% 114,69% 205,68% 214,88%
ό( )ό ό 100,00% 172,46% 151,93% 206,56% 223,26% 110,06%

ό 100,00% 148,35% 139,61% 140,85% 220,55% 96,92%
ό( )ό ό 100,00% 188,05% 159,90% 249,04% 225,01% 118,55%  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: METROPOLITAN Α.Ε. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΑΣΗΣ    
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
 
 

I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 4.184.602 26,84% ----- -----

ϋ ϋ 2.569 0,02% ----- -----
ϋ ϋ 275.287 1,77% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ 54.000 0,35% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 4.050 0,03%

ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω Ω 4.516.458 28,96% 4.050 0,03%

II.Ω Ω
----- ----- 174.207 1,12%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 3.865.798 24,79%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 952.789 6,11%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 0 0,00% 4.992.794 32,02%

4.516.458 28,96% 4.996.844 32,04%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----
ϋ ----- ----- 9.683.025 62,10%

Ω Ω 0 0,00% 9.683.025 62,10%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 247.920 1,59%
1.500.000 9,62% ----- -----

ϋ ϋ 600.571 3,85% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 307.108 1,97%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 2.100.571 13,47% 555.028 3,56%

II.Ω Ω
ϋ 4.571.194 29,32% ----- -----

133.000 0,85% ----- -----
ϋ ----- ----- 358.411 2,30%
ϋ ϋ ϋ 4.272.085 27,40% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 8.976.279 57,56% 358.411 2,30%

Ω 11.076.850 71,04% 913.439 5,86%
11.076.850 71,04% 10.596.464 67,96%

15.593.308 100,00% 15.593.308 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2004-2005
Ω Ω Ω

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

(2004-2005) 
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 4.159.873 5,21% ----- -----

ϋ ϋ 2.570 0,00% ----- -----
ϋ ϋ 533.182 0,67% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 30.431.917 38,13%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 27.661.925 34,66%

ϋ ϋ ----- ----- 3.716.333 4,66%
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ 48.747 0,06% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω Ω 4.744.372 5,94% 61.810.175 77,45%

II.Ω Ω
----- ----- 317.144 0,40%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.421.264 1,78%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.710.902 3,40%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 0 0,00% 4.449.310 5,57%

4.744.372 5,94% 66.259.485 83,02%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- 8.319.551 10,42%

68.227.857 85,49% ----- -----
ϋ ----- ----- 1.030.291 1,29%

Ω Ω 68.227.857 85,49% 9.349.842 11,71%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 165.444 0,21%
1.400.000 1,75% ----- -----

ϋ ϋ 574.525 0,72% ----- -----
ϋ ϋ 4.841.690 6,07% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 6.816.215 8,54% 165.444 0,21%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 2.595.300 3,25%

23.000 0,03% ----- -----
ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.441.373 1,81%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 23.000 0,03% 4.036.673 5,06%

Ω 6.839.215 8,57% 4.202.117 5,27%
75.067.072 94,06% 13.551.959 16,98%

79.811.444 100,00% 79.811.444 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2005-2006
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

(2005-2006) 
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 11.116.412 3,75%

ϋ ϋ 1.821.195 0,61% ----- -----
ϋ ϋ 349.330 0,12% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 251.739.939 84,93%
ϋ ϋ ϋ 27.661.925 9,33% ----- -----

ϋ ϋ 247.474 0,08% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 7.245.114 2,44%

ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω Ω 30.079.924 10,15% 270.101.465 91,12%

II.Ω Ω
----- ----- 14.763 0,00%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.564.873 0,87%
ϋ ϋ ϋ 182.072 0,06% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 182.072 0,06% 2.579.636 0,87%

30.261.996 10,21% 272.681.101 91,99%

.Ω Ω
ϋ 25.186.673 8,50% ----- -----

195.299.474 65,88% ----- -----
ϋ 10.731.504 3,62% ----- -----

Ω Ω 231.217.651 78,00% 0 0,00%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 20.075.517 6,77%
----- ----- 1.619.036 0,55%

ϋ ϋ ----- ----- 1.162.507 0,39%
ϋ ϋ 1.227.758 0,41% ----- -----

ϋ ϋ 16.000 0,01% ----- -----
Ω Ω 1.243.758 0,42% 22.857.060 7,71%

II.Ω Ω
ϋ 31.655.420 10,68% ----- -----

----- ----- 6.000 0,00%
ϋ 2.047.134 0,69% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 881.798 0,30%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 33.702.554 11,37% 887.798 0,30%

Ω 34.946.312 11,79% 23.744.858 8,01%
266.163.963 89,79% 23.744.858 8,01%

296.425.959 100,00% 296.425.959 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2006-2007
Ω Ω Ω

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

(2006-2007) 
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 899.376 0,16%

ϋ ϋ 2.569 0,00% ----- -----
ϋ ϋ 372.034 0,07% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 85.058.678 15,36%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ 856.230 0,15% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ 11.739 0,00% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 11.739 0,00%
ϋ ϋ 7.278.314 1,31% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- 249.171 0,04%
Ω Ω Ω 8.520.886 1,54% 86.218.964 15,57%

II.Ω Ω
575.855 0,10% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 13.198.181 2,38%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 185.883.296 33,56%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 575.855 0,10% 199.081.477 35,95%

9.096.741 1,64% 285.300.441 51,52%

.Ω Ω
ϋ 258.756.457 46,72% ----- -----

----- ----- 259.939.656 46,94%
ϋ ----- ----- 4.291.862 0,77%

Ω Ω 258.756.457 46,72% 264.231.518 47,71%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- ----- -----
1.619.036 0,29% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 845.084 0,15%
ϋ ϋ ----- ----- 1.242.000 0,22%

ϋ ϋ 25.800 0,00% ----- -----
Ω Ω 1.644.836 0,30% 2.087.084 0,38%

II.Ω Ω
ϋ 257.625.142 46,52% ----- -----

----- ----- 150.000 0,03%
ϋ ----- ----- 2.047.134 0,37%
ϋ ϋ ϋ 16.726.585 3,02% ----- -----

ϋ ϋ 9.966.416 1,80% ----- -----
Ω Ω 284.318.143 51,34% 2.197.134 0,40%

Ω 285.962.979 51,63% 4.284.218 0,77%
544.719.436 98,36% 268.515.736 48,48%

553.816.177 100,00% 553.816.177 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2007-2008
Ω Ω Ω

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

(2007-2008)    
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.474.714 0,98%

ϋ ϋ 2.569 0,00% ----- -----
ϋ ϋ 415.697 0,16% ----- -----

ϋ ϋ ϋ 6.870.693 2,72% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 58.694 0,02% ----- -----

ϋ ϋ 406.027 0,16% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ ϋ 20.801 0,01% ----- -----
Ω Ω Ω 7.774.481 3,08% 2.474.714 0,98%

II.Ω Ω
285.259 0,11% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 14.571.002 5,77%
ϋ ϋ ϋ 168.112.105 66,59% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.515.695 1,00%
Ω Ω 168.397.364 66,70% 17.086.697 6,77%

176.171.845 69,78% 19.561.411 7,75%

.Ω Ω
ϋ 67.628.000 26,79% ----- -----

----- ----- 2.522.544 1,00%
ϋ 8.192.009 3,24% ----- -----

Ω Ω 75.820.009 30,03% 2.522.544 1,00%
.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- ----- -----
----- ----- 160.754 0,06%

ϋ ϋ ----- ----- 517.495 0,20%
ϋ ϋ ----- ----- 93.838 0,04%

ϋ ϋ 32.797 0,01% ----- -----
Ω Ω 32.797 0,01% 772.087 0,31%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 204.953.140 81,18%

----- ----- ----- -----
ϋ 428.573 0,17% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 22.856.817 9,05%

ϋ ϋ ----- ----- 1.787.225 0,71%
Ω Ω 428.573 0,17% 229.597.182 90,95%

Ω 461.370 0,18% 230.369.269 91,25%
76.281.379 30,22% 232.891.813 92,25%

252.453.224 100,00% 252.453.224 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2008-2009
Ω Ω Ω

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

(2008-2009) 
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ΙΑΣΩ Α.Ε. 
 
 

I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 5.112.086 20,62%

ϋ ϋ 213.840 0,86% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 596.809 2,41%

ϋ ϋ ----- ----- 376 0,00%
Ω Ω Ω 213.840 0,86% 5.709.271 23,03%

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

60.273 0,24% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.365.405 9,54%

----- ----- 500.409 2,02%
ϋ ϋ ϋ 14.171.565 57,16% ----- -----
Ω Ω 14.231.838 57,40% 2.865.814 11,56%

14.445.677 58,26% 8.575.086 34,59%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

605.689 2,44% ----- -----
ϋ 8.284.537 33,41% ----- -----

Ω Ω 8.890.226 35,86% ----- -----

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 2.800.000 11,29%
126.400 0,51% ----- -----

ϋ ϋ 276.640 1,12% ----- -----
ϋ ϋ 270.389 1,09% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 54.709 0,22%
Ω Ω 673.429 2,72% 2.854.709 11,51%

II.Ω Ω
ϋ 784.349 3,16% ----- -----

ϋ ----- ----- 1.006.700 4,06%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 12.357.188 49,84%

Ω Ω 784.349 3,16% 13.363.887 53,90%

Ω 1.457.778 5,88% 16.218.597 65,41%

10.348.005 41,74% 16.218.597 65,41%
24.793.682 100,00% 24.793.682 100,00%

2004-2005
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ        

(2004-2005) 
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 1.408.419 4,56% ----- -----

ϋ ϋ 74.996 0,24% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.981.204 9,66%

ϋ ϋ ----- ----- 868 0,00%
Ω Ω Ω 1.483.414 4,81% 2.982.072 9,66%

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

173 0,00% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.785.667 9,03%

----- ----- 1.115.168 3,61%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.993.517 6,46%
Ω Ω 173 0,00% 5.894.352 19,10%

1.483.587 4,81% 8.876.423 28,76%

.Ω Ω
ϋ 26.445.300 85,68% ----- -----

664.889 2,15% ----- -----
ϋ ----- ----- 15.719.491 50,93%

Ω Ω 27.110.189 87,83% 15.719.491 50,93%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 2.800.000 9,07%
160.930 0,52% ----- -----

ϋ ϋ 398.311 1,29% ----- -----
ϋ ϋ 53.295 0,17% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 48.037 0,16%
Ω Ω 612.536 1,98% 2.848.037 9,23%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 2.000.000 6,48%

ϋ 1.658.798 5,37% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.421.159 4,60%

Ω Ω 1.658.798 5,37% 3.421.159 11,08%

Ω 2.271.334 7,36% 6.269.196 20,31%

29.381.523 95,19% 21.988.687 71,24%
30.865.111 100,00% 30.865.111 100,00%

2005-2006
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ        

(2005-2006) 
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 181.082 0,28%

ϋ ϋ 101.523 0,16% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 6.237.805 9,55%

ϋ ϋ ----- ----- 321.815 0,49%
Ω Ω Ω 101.523 0,16% 6.740.702 10,32%

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- 3.067.125 4,70%

317.247 0,49% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 4.604.078 7,05%

1.382.972 2,12% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 6.359.355 9,74%
Ω Ω 1.700.218 2,60% 14.030.558 21,48%

1.801.741 2,76% 20.771.260 31,81%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- 44.075.500 67,49%

1.010.290 1,55% ----- -----
ϋ 7.697.715 11,79% ----- -----

Ω Ω 8.708.005 13,33% 44.075.500 67,49%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 48.503.825 74,27% ----- -----
801.606 1,23% ----- -----

ϋ ϋ 314.191 0,48% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 156.039 0,24%

ϋ ϋ 977 0,00% ----- -----
Ω Ω 49.620.598 75,98% 156.039 0,24%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 303.825 0,47%

ϋ 14.961 0,02% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 5.161.318 7,90% ----- -----

Ω Ω 5.176.279 7,93% 303.825 0,47%

Ω 54.796.878 83,91% 459.864 0,70%

63.504.883 97,24% 44.535.364 68,19%
65.306.624 100,00% 65.306.624 100,00%

2006-2007
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ        

(2006-2007) 
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 17.102.267 35,91%

ϋ ϋ ----- ----- 129.055 0,27%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 29.454.046 61,84%

ϋ ϋ 322.297 0,68% ----- -----
Ω Ω Ω 322.297 0,68% 46.685.369 98,02%

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

----- ----- 789.819 1,66%
ϋ ϋ ϋ 1.793.273 3,77% ----- -----

635.669 1,33% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 6.328.566 13,29% ----- -----
Ω Ω 8.757.508 18,39% 789.819 1,66%

9.079.805 19,06% 47.475.187 99,68%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

812.775 1,71% ----- -----
ϋ 9.231.753 19,38% ----- -----

Ω Ω 10.044.528 21,09% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 10.246.175 21,51% ----- -----
542.904 1,14% ----- -----

ϋ ϋ 438.229 0,92% ----- -----
ϋ ϋ 9.650.924 20,26% ----- -----

ϋ ϋ 7.380 0,02% ----- -----
Ω Ω 20.885.611 43,85% 0 0,00%

II.Ω Ω
ϋ 3.003.825 6,31% ----- -----

ϋ ----- ----- 154.326 0,32%
ϋ ϋ ϋ 4.615.744 9,69% ----- -----

Ω Ω 7.619.569 16,00% 154.326 0,32%

Ω 28.505.180 59,85% 154.326 0,32%

38.549.709 80,94% 154.326 0,32%
47.629.514 100,00% 47.629.514 100,00%

2007-2008
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 4.562.582 30,42%

ϋ ϋ ----- ----- 100.679 0,67%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 7.067.505 47,12%

ϋ ϋ ----- ----- 5.152 0,03%
Ω Ω Ω 0 0,00% 11.735.917 78,24%

II.Ω Ω
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

396.298 2,64% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.832.572 12,22%

----- ----- 87.569 0,58%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 270.690 1,80%
Ω Ω 396.298 2,64% 2.190.831 14,61%

396.298 2,64% 13.926.748 92,85%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

1.243.660 8,29% ----- -----
ϋ 4.253.616 28,36% ----- -----

Ω Ω 5.497.276 36,65% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω 0,00% 0,00%

ϋ 3.000.000 20,00% ----- -----
4.462.409 29,75% ----- -----

ϋ ϋ 187.044 1,25% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 785.034 5,23%

ϋ ϋ ----- ----- 11.349 0,08%
Ω Ω 7.649.452 51,00% 796.383 5,31%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ 1.456.699 9,71% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 276.594 1,84%

Ω Ω 1.456.699 9,71% 276.594 1,84%

Ω 9.106.151 60,71% 1.072.978 7,15%

14.603.427 97,36% 1.072.978 7,15%
14.999.725 100,00% 14.999.725 100,00%

2008-2009
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 
 
 

I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 5.279.000 10,57% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 18.000 0,04%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.419.000 4,85%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ 1.520.000 3,04% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 59.000 0,12%

Ω Ω Ω 6.799.000 13,62% 2.496.000 5,00%
II.Ω Ω ----- ----- ----- -----

488.000 0,98% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 19.993.000 40,04%
----- ----- 518.000 1,04%

ϋ ϋ ϋ 317.000 0,63% ----- -----
Ω Ω 805.000 1,61% 20.511.000 41,08%

7.604.000 15,23% 23.007.000 46,08%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

395.000 0,79% ----- -----
ϋ 4.986.000 9,99% ----- -----

Ω Ω 5.381.000 10,78% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 26.398.000 52,87%
ϋ ϋ ----- ----- 20.000 0,04%

ϋ ϋ 1.414.000 2,83% ----- -----
ϋ ϋ 2.435.000 4,88% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 502.000 1,01%
Ω Ω 3.849.000 7,71% 26.920.000 53,92%

II.Ω Ω
ϋ 14.013.000 28,07% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ 353.000 0,71% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 16.943.000 33,94% ----- -----

ϋ 1.784.000 3,57% ----- -----

----- ----- ----- -----

Ω Ω 33.093.000 66,28% 0 0,00%
Ω 36.942.000 73,99% 26.920.000 53,92%

42.323.000 84,77% 26.920.000 53,92%

49.927.000 100,00% 49.927.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2004-2005
Ω Ω Ω
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 6.682.000 8,54%

ϋ ϋ ----- ----- 79.000 0,10%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 21.281.000 27,19%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ 820.000 1,05% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 7.000 0,01%

Ω Ω Ω 820.000 1,05% 28.049.000 35,84%
II.Ω Ω

----- ----- 450.000 0,57%
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 32.303.000 41,27%
----- ----- 756.000 0,97%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 135.000 0,17%
Ω Ω 0 0,00% 33.644.000 42,98%

820.000 1,05% 61.693.000 78,82%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

622.000 0,79% ----- -----
ϋ 10.140.000 12,95% ----- -----

Ω Ω 10.762.000 13,75% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 16.561.000 21,16%
ϋ ϋ ----- ----- 18.000 0,02%

ϋ ϋ 1.564.000 2,00% ----- -----
ϋ ϋ 1.992.000 2,54% ----- -----

ϋ ϋ 1.476.000 1,89% ----- -----
Ω Ω 5.032.000 6,43% 16.579.000 21,18%

II.Ω Ω
ϋ 40.693.000 51,99% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ 1.164.000 1,49% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 16.805.000 21,47% ----- -----

ϋ 1.496.000 1,91% ----- -----

1.500.000 1,92% ----- -----

Ω Ω 61.658.000 78,77% 0 0,00%
Ω 66.690.000 85,20% 16.579.000 21,18%

77.452.000 98,95% 16.579.000 21,18%

78.272.000 100,00% 78.272.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2005-2006
Ω Ω Ω
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 640.000 0,44%

ϋ ϋ 194.000 0,13% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ 721.000 0,50% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 8.000 0,01%

Ω Ω Ω 915.000 0,63% 648.000 0,45%
II.Ω Ω

----- ----- 1.344.000 0,93%
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 26.880.000 18,63%
----- ----- 855.000 0,59%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 12.356.000 8,56%
Ω Ω 0 0,00% 41.435.000 28,72%

915.000 0,63% 42.083.000 29,17%

.Ω Ω
ϋ 5.362.000 3,72% ----- -----

680.000 0,47% ----- -----
ϋ 9.984.000 6,92% ----- -----

Ω Ω 16.026.000 11,11% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 119.426.000 82,77% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 26.000 0,02%

ϋ ϋ 1.986.000 1,38% ----- -----
ϋ ϋ 1.607.000 1,11% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 1.482.000 1,03%
Ω Ω 123.019.000 85,27% 1.508.000 1,05%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 73.030.000 50,62%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ----- ----- 586.000 0,41%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.749.000 1,91%

ϋ 4.318.000 2,99% ----- -----

----- ----- 24.322.000 16,86%

Ω Ω 4.318.000 2,99% 100.687.000 69,79%
Ω 127.337.000 88,26% 102.195.000 70,83%

143.363.000 99,37% 102.195.000 70,83%

144.278.000 100,00% 144.278.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2006-2007
Ω Ω Ω
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 5.914.000 20,28% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 1.000 0,00%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 30.000 0,10%

ϋ ϋ 621.000 2,13% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 23.000 0,08%

Ω Ω Ω 6.535.000 22,41% 54.000 0,19%
II.Ω Ω

----- ----- 205.000 0,70%
ϋ ϋ ----- ----- 1.270.000 4,35%

ϋ ϋ ϋ 2.969.000 10,18% ----- -----
----- ----- 3.356.000 11,51%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 5.725.000 19,63%
Ω Ω 2.969.000 10,18% 10.556.000 36,19%

9.504.000 32,59% 10.610.000 36,38%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

287.000 0,98% ----- -----
ϋ 3.304.000 11,33% ----- -----

Ω Ω 3.591.000 12,31% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 7.023.000 24,08%
ϋ ϋ ----- ----- 5.000 0,02%

ϋ ϋ 2.158.000 7,40% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 4.511.000 15,47%

ϋ ϋ ----- ----- 1.568.000 5,38%
Ω Ω 2.158.000 7,40% 13.107.000 44,94%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 5.312.000 18,21%

ϋ ϋ 5.642.000 19,34% ----- -----
ϋ ----- ----- 137.000 0,47%
ϋ ϋ ϋ 7.530.000 25,82% ----- -----

ϋ 741.000 2,54% ----- -----

----- ----- ----- -----

Ω Ω 13.913.000 47,70% 5.449.000 18,68%
Ω 16.071.000 55,10% 18.556.000 63,62%

19.662.000 67,41% 18.556.000 63,62%

29.166.000 100,00% 29.166.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2007-2008
Ω Ω Ω
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 1.173.000 4,26% ----- -----

ϋ ϋ 19.000 0,07% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 60.000 0,22%
ϋ ϋ ϋ 30.000 0,11% ----- -----

ϋ ϋ 340.000 1,24% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 151.000 0,55%

Ω Ω Ω 1.562.000 5,68% 211.000 0,77%
II.Ω Ω

909.000 3,30% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 482.000 1,75%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 13.760.000 50,01%
----- ----- 8.794.000 31,96%

ϋ ϋ ϋ 7.568.000 27,50% ----- -----
Ω Ω 8.477.000 30,81% 23.036.000 83,72%

10.039.000 36,48% 23.247.000 84,49%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

263.000 0,96% ----- -----
ϋ 655.000 2,38% ----- -----

Ω Ω 918.000 3,34% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 610.000 2,22%
ϋ ϋ ----- ----- 3.000 0,01%

ϋ ϋ ----- ----- 1.055.000 3,83%
ϋ ϋ ----- ----- 220.000 0,80%

ϋ ϋ ----- ----- 1.592.000 5,79%
Ω Ω 0 0,00% 3.480.000 12,65%

II.Ω Ω
ϋ 5.568.000 20,24% ----- -----

ϋ ϋ 5.362.000 19,49% ----- -----
ϋ ----- ----- 240.000 0,87%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 549.000 2,00%

ϋ 2.629.000 9,55% ----- -----

3.000.000 10,90% ----- -----

Ω Ω 16.559.000 60,18% 789.000 2,87%
Ω 16.559.000 60,18% 4.269.000 15,51%

17.477.000 63,52% 4.269.000 15,51%

27.516.000 100,00% 27.516.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

2008-2009
Ω Ω Ω
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EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 1.289.000 6,79% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ 7.000 0,04% ----- -----

ϋ(Goodwill) ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 2.976.000 15,68%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ 998.000 5,26% ----- -----
----- ----- 1.668.000 8,79%

ϋ ϋ ----- ----- 48.000 0,25%
Ω Ω Ω 2.294.000 12,09% 4.692.000 24,73%

II.Ω Ω
487.000 2,57% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 7.739.000 40,79%

32.000 0,17% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.967.000 10,37%
Ω Ω 519.000 2,74% 9.706.000 51,15%

2.813.000 14,83% 14.398.000 75,88%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

973.000 5,13% ----- -----
ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ 129.000 0,68% ----- -----
Ω Ω 1.102.000 5,81% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 3.417.000 18,01%
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----
ϋ ϋ 66.000 0,35% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ 10.020.000 52,81% ----- -----

Ω Ω 10.086.000 53,16% 3.417.000 18,01%
II.Ω Ω

ϋ ----- ----- 1.159.000 6,11%
ϋ 128.000 0,67% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 4.845.000 25,53% ----- -----

Ω Ω 4.973.000 26,21% 1.159.000 6,11%
Ω 15.059.000 79,37% 4.576.000 24,12%

16.161.000 85,17% 4.576.000 24,12%
18.974.000 100,00% 18.974.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

2004-2005
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 239.000 0,99%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 321.000 1,33%

ϋ(Goodwill) ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 5.669.000 23,40%
ϋ ϋ ϋ 2.255.000 9,31% ----- -----

ϋ ϋ 275.000 1,14% ----- -----
----- ----- 2.631.000 10,86%

ϋ ϋ ----- ----- 145.000 0,60%
Ω Ω Ω 2.530.000 10,44% 9.005.000 37,17%

II.Ω Ω
----- ----- 145.000 0,60%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 11.198.000 46,23%

----- ----- 2.833.000 11,70%

ϋ ϋ ϋ 239.000 0,99% ----- -----
Ω Ω 239.000 0,99% 14.176.000 58,52%

2.769.000 11,43% 23.181.000 95,69%

.Ω Ω
ϋ 1.017.000 4,20% ----- -----

1.624.000 6,70% ----- -----
ϋ 509.000 2,10% ----- -----

ϋ ----- ----- 117.000 0,48%
Ω Ω 3.150.000 13,00% 117.000 0,48%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 2.456.000 10,14% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

25.000 0,10% ----- -----
ϋ ϋ 1.048.000 4,33% ----- -----

ϋ ϋ 1.020.000 4,21% ----- -----
ϋ ϋ 2.656.000 10,96% ----- -----

Ω Ω 7.205.000 29,74% 0 0,00%
II.Ω Ω

ϋ 7.735.000 31,93% ----- -----
ϋ ----- ----- 926.000 3,82%
ϋ ϋ ϋ 3.365.000 13,89% ----- -----

Ω Ω 11.100.000 45,82% 926.000 3,82%
Ω 18.305.000 75,57% 926.000 3,82%

21.455.000 88,57% 1.043.000 4,31%
24.224.000 100,00% 24.224.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

2005-2006
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 101.786.000 34,14%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 305.000 0,10%

ϋ(Goodwill) ----- ----- 11.424.000 3,83%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.957.000 0,66%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 1.268.000 0,43%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
----- ----- 6.045.000 2,03%

ϋ ϋ 49.000 0,02% ----- -----
Ω Ω Ω 49.000 0,02% 122.785.000 41,18%

II.Ω Ω
----- ----- 2.295.000 0,77%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 56.243.000 18,86%

----- ----- 62.337.000 20,91%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 10.330.000 3,46%
Ω Ω 0 0,00% 131.205.000 44,00%

49.000 0,02% 253.990.000 85,18%

.Ω Ω
ϋ 123.852.000 41,54% ----- -----

----- ----- 17.002.000 5,70%
ϋ ----- ----- 12.246.000 4,11%

ϋ 17.427.000 5,84% ----- -----
Ω Ω 141.279.000 47,38% 29.248.000 9,81%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 56.159.000 18,83% ----- -----
ϋ ϋ 180.000 0,06% ----- -----

961.000 0,32% ----- -----
ϋ ϋ 2.028.000 0,68% ----- -----

ϋ ϋ 19.590.000 6,57% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 14.934.000 5,01%

Ω Ω 78.918.000 26,47% 14.934.000 5,01%
II.Ω Ω

ϋ 48.802.000 16,37% ----- -----
ϋ 2.062.000 0,69% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 27.062.000 9,08% ----- -----

Ω Ω 77.926.000 26,13% 0 0,00%
Ω 156.844.000 52,60% 14.934.000 5,01%

298.123.000 99,98% 44.182.000 14,82%
298.172.000 100,00% 298.172.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

2006-2007
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 17.139.000 7,04%

ϋ ϋ ----- ----- 6.789.000 2,79%
ϋ ϋ ----- ----- 1.637.000 0,67%

ϋ(Goodwill) ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 40.050.000 16,46%
ϋ ϋ ϋ 326.000 0,13% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
----- ----- 22.156.000 9,11%

ϋ ϋ ----- ----- 139.000 0,06%
Ω Ω Ω 326.000 0,13% 87.910.000 36,13%

II.Ω Ω
----- ----- 546.000 0,22%

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 29.576.000 12,15%

65.237.000 26,81% ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 4.079.000 1,68%
Ω Ω 65.237.000 26,81% 34.201.000 14,05%

65.563.000 26,94% 122.111.000 50,18%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- 53.117.000 21,83%

36.860.000 15,15% ----- -----
ϋ ----- ----- 3.089.000 1,27%

ϋ ----- ----- 20.955.000 8,61%
Ω Ω 36.860.000 15,15% 77.161.000 31,71%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ 139.898.000 57,49% ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- 68.000 0,03%

548.000 0,23% ----- -----
ϋ ϋ 468.000 0,19% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 14.834.000 6,10%
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

Ω Ω 140.914.000 57,91% 14.902.000 6,12%
II.Ω Ω

ϋ ----- ----- 16.581.000 6,81%
ϋ ----- ----- 677.000 0,28%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 11.905.000 4,89%

Ω Ω 0 0,00% 29.163.000 11,98%
Ω 140.914.000 57,91% 44.065.000 18,11%

177.774.000 73,06% 121.226.000 49,82%
243.337.000 100,00% 243.337.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

2007-2008
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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I.Ω Ω Ω
,ϋ ϋ ϋ 249.000 0,29% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 627.000 0,73%
ϋ ϋ ----- ----- 241.000 0,28%

ϋ(Goodwill) ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 49.308.000 57,46%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 952.000 1,11%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
11.424.000 13,31% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 30.000 0,03%
Ω Ω Ω 11.673.000 13,60% 51.158.000 59,61%

II.Ω Ω
----- ----- 235.000 0,27%

ϋ ϋ ϋ 1.891.000 2,20% ----- -----

----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ 9.887.000 11,52% ----- -----
Ω Ω 11.778.000 13,72% 235.000 0,27%

23.451.000 27,33% 51.393.000 59,89%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- 124.000 0,14%

27.876.000 32,48% ----- -----
ϋ 8.047.000 9,38% ----- -----

ϋ ----- ----- 32.631.000 38,02%
Ω Ω 35.923.000 41,86% 32.755.000 38,17%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 688.000 0,80%
ϋ ϋ ----- ----- 16.000 0,02%

----- ----- 965.000 1,12%
ϋ ϋ 496.000 0,58% ----- -----

ϋ ϋ 5.985.000 6,97% ----- -----
ϋ ϋ 6.774.000 7,89% ----- -----

Ω Ω 13.255.000 15,45% 1.669.000 1,94%
II.Ω Ω

ϋ 4.346.000 5,06% ----- -----
ϋ 166.000 0,19% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 8.676.000 10,11% ----- -----

Ω Ω 13.188.000 15,37% 0 0,00%
Ω 26.443.000 30,81% 1.669.000 1,94%

62.366.000 72,67% 34.424.000 40,11%
85.817.000 100,00% 85.817.000 100,00%

ϋ ϋ ϋ ϋ

2008-2009
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (METROPOLITAN HOSPITAL) 
 
 

I.Ω Ω Ω
ϋ ----- ----- 6.218.900 21,31%

,ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

Ω Ω Ω 0 0,00% 6.218.900 21,31%
II.Ω Ω

----- ----- 116.821 0,40%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 6.338.666 21,72%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 15.326.973 52,53%
Ω Ω 0 0,00% 21.782.460 74,65%

0 0,00% 28.001.360 95,96%

.Ω Ω
ϋ 11.250.000 38,55% ----- -----

ϋ 8.575.760 29,39% ----- -----
Ω Ω 19.825.760 67,94% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 1.178.176 4,04%
Ω Ω 0 0,00% 1.178.176 4,04%

II.Ω Ω
ϋ 2.030.018 6,96% ----- -----

ϋ ϋ 7.323.758 25,10% ----- -----
Ω Ω 9.353.776 32,06% 0 0,00%

Ω 9.353.776 32,06% 1.178.176 4,04%

29.179.536 100,00% 1.178.176 4,04%

29.179.536 100,00% 29.179.536 100,00%

2004-2005
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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I.Ω Ω Ω
ϋ ----- ----- 5.015.658 28,38%

,ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

Ω Ω Ω 0 0,00% 5.015.658 28,38%
II.Ω Ω

----- ----- 44.685 0,25%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 6.188.896 35,02%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ 11.668.951 66,03% ----- -----
Ω Ω 11.668.951 66,03% 6.233.581 35,27%

11.668.951 66,03% 11.249.239 63,65%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ----- ----- 946.640 5,36%
Ω Ω 0 0,00% 946.640 5,36%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 1.796.909 10,17%
Ω Ω 0 0,00% 1.796.909 10,17%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 3.679.713 20,82%

ϋ ϋ 6.003.550 33,97% ----- -----
Ω Ω 6.003.550 33,97% 3.679.713 20,82%

Ω 6.003.550 33,97% 5.476.622 30,99%

6.003.550 33,97% 6.423.262 36,35%

17.672.501 100,00% 17.672.501 100,00%

2005-2006
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 53: METROPOLITAN A.E. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2005-2006) 
 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 232 

 
 
 

I.Ω Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

,ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

Ω Ω Ω 0 0,00% 31.226.635 46,71%
II.Ω Ω

435.140 0,65% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 4.229.365 6,33%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ϋ ----- ----- 13.669.258 20,45%
Ω Ω 435.140 0,65% 17.898.623 26,77%

435.140 0,65% 49.125.258 73,49%

.Ω Ω
ϋ 18.750.000 28,05% ----- -----

ϋ 2.338.164 3,50% ----- -----
Ω Ω 21.088.164 31,55% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 36.720.755 54,93% 0 0,00%

II.Ω Ω
ϋ ----- ----- 17.724.959 26,51%

ϋ ϋ 8.606.158 12,87% ----- -----
Ω Ω 8.606.158 12,87% 17.724.959 26,51%

Ω 45.326.913 67,80% 17.724.959 26,51%

66.415.077 99,35% 17.724.959 26,51%

66.850.217 100,00% 66.850.217 100,00%

Ω Ω
2006-2007

Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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I.Ω Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 3.473.730 13,96%
ϋ ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ϋ 272.830 1,10% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ ----- ----- 34.692 0,14%

Ω Ω Ω 272.830 1,10% 3.508.422 14,10%
II.Ω Ω

----- ----- 18.666 0,08%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 6.180.484 24,83%
ϋ ϋ ϋ ----- ----- 9.993.907 40,16%

ϋ ϋ ϋ 12.306.559 49,45% ----- -----
Ω Ω 12.306.559 49,45% 16.193.057 65,07%

12.579.389 50,55% 19.701.479 79,16%

.Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ 3.313.576 13,31% ----- -----
Ω Ω 3.313.576 13,31% 0 0,00%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 5.185.670 20,84%
3.260.264 13,10% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 3.260.264 13,10% 5.185.670 20,84%

II.Ω Ω
ϋ 1.051.984 4,23% ----- -----

ϋ ϋ 4.681.936 18,81% ----- -----
Ω Ω 5.733.920 23,04% 0 0,00%

Ω 8.994.184 36,14% 5.185.670 20,84%

12.307.760 49,45% 5.185.670 20,84%

24.887.149 100,00% 24.887.149 100,00%

2007-2008
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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I.Ω Ω Ω
ϋ ----- ----- ----- -----

,ϋ ϋ ϋ ----- ----- 7.168.200 39,08%
ϋ ϋ 11.000.000 59,96% ----- -----

ϋ ϋ 190.031 1,04% ----- -----
ϋ ϋ ϋ ϋ 165.169 0,90% ----- -----

Ω Ω Ω 11.355.200 61,90% 7.168.200 39,08%
II.Ω Ω

166.948 0,91% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 727.561 3,97% ----- -----
ϋ ϋ ϋ 2.867.823 15,63% ----- -----

ϋ ϋ ϋ 675.090 3,68% ----- -----
Ω Ω 4.437.422 24,19% 0 0,00%

15.792.622 86,09% 7.168.200 39,08%

.Ω Ω 0,00% 0,00%
ϋ ----- ----- ----- -----

ϋ ----- ----- 2.141.606 11,67%
Ω Ω 0 0,00% 2.141.606 11,67%

.Ω
I.Ω Ω

ϋ ----- ----- 7.672.582 41,82%
----- ----- 748.213 4,08%

ϋ ϋ ----- ----- ----- -----
Ω Ω 0 0,00% 8.420.795 45,90%

II.Ω Ω
ϋ 2.552.000 13,91% ----- -----

ϋ ϋ ----- ----- 614.021 3,35%
Ω Ω 2.552.000 13,91% 614.021 3,35%

Ω 2.552.000 13,91% 9.034.816 49,25%

2.552.000 13,91% 11.176.422 60,92%

18.344.622 100,00% 18.344.622 100,00%

2008-2009
Ω Ω Ω

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:

ϋ ϋ ϋ
:
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ό ό 0,51 0,52 0,64 0,42 0,64 0,60
ό ό 0,46 0,48 0,59 0,39 0,63 0,59

ό ό ό ό 2,80 3,24 3,45 3,62 3,09 2,46
ό ό όό ό 130 113 106 101 118 148
ό ό ό ό 25,94 32,26 29,12 32,46 50,17 60,80
ό ό όό 14 11 13 11 7 6
ό όόό ό ό 1,21 1,38 1,51 1,04 0,30 0,83

ό ό όό ό ό 302 265 242 349 1225 439
ό ό ό ό 138,27 59,79 22,80 27,44 0,70 6,52
ό ό ό ό

1,27 1,47 1,77 1,26 0,36 1,02
ό ό ό ό

2,82 3,18 3,96 1,95 0,42 1,31
ό ό ό ό ό

0,58 0,82 0,59 0,27 0,28 0,30
ό ό ό όό

0,47 0,64 0,49 0,25 0,19 0,25

ό ό όό ό ό 1,24 2,10 0,95 0,33 0,41 0,36

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % -0,87% -2,07% 0,38% 3,26% 1,51% 3,30%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % -2,30% -6,84% 0,75% 4,30% 3,32% 4,60%

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 0,67% -1,83% -0,53% 2,47% 1,63% 2,44%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 1,77% -6,06% -1,05% 3,25% 3,57% 3,41%

ό ό ό ό
% 0,36% -0,49% 2,83% 3,91% 5,24% 5,12%

όό ό 0,00 0,00 0,27 1,10 0,63 0,90
ό ό ό % 4,57% 6,13% 14,62% 16,79% 17,44% 18,37%
ό ό % 0,77% -1,82% 4,86% 12,16% 11,82% 12,00%
ό ό % 12,74% 6,64% 11,74% 18,06% 17,15% 17,60%

ό ό ό ό ό % -1,85% -3,25% 0,79% 13,18% 8,12% 12,94%

ό ό ό ό ό % 1,43% -2,88% -1,10% 9,97% 8,72% 9,59%

ό ό ό ό % 99,23% 105,57% 99,96% 92,43% 92,17% 89,63%

όό ό ό ό ό % 3,80% 11,70% 14,59% 9,22% 9,60% 8,00%
ό ό ό ό ό

% 2,62% 2,48% 5,03% 2,65% 19,99% 7,16%
ό ό ό ό ό % 83,16% 190,89% 99,75% 54,90% 55,07% 43,57%
ό ό ό ό ό

% 57,39% 40,40% 34,39% 15,76% 114,64% 38,95%

ό ό ό ό ό ό % 37,73% 30,22% 51,11% 75,76% 45,58% 71,66%

ό ό ό ό ό ό % 62,27% 69,78% 48,89% 24,24% 54,42% 28,34%
ό ό ό ό ό ό 0,61 0,43 1,05 3,13 0,84 2,53
ό ό ό ό ό 0,46 0,39 0,62 0,83 0,68 0,84
ό ό ό ό ό

ό % 30,16% 32,26% 36,08% 34,52% 60,68% 53,17%

ό ό ό ό ό 3,20 2,93 3,84 20,18 24,67 25,36

ό ό ό ό ό 1,65 2,31 0,96 0,32 1,19 0,40

ό ό ό 0,81 0,77 0,82 0,92 0,67 0,85
ό ό ό ό ό
ό 4,32 3,44 4,67 10,95 2,03 5,64

ό ό € 0,02 -0,05 -0,02 0,15 0,09 0,12
ό ό € 0,17 0,00 0,00 0,08 0,05 0,00

ό ό % 17,35% 0,00% 0,00% 2,35% 3,14% 0,00%
ό ό ό ό ό 49,00 ▬ ▬ 22,67 17,67 12,08

ό ό ό ό

ό ό ό

ό ό ό

ό ό

ό ό ό ό ό ό

ό ό ό

ό ό ό
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ό ό
ό ό 0,86 0,83 1,16 1,41 0,87 0,90
ό ό 0,79 0,74 1,06 1,34 0,79 0,83

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό 8,46 6,91 6,39 5,46 6,53 5,73
ό ό όό ό 43 53 57 67 56 64
ό ό ό ό 20,58 22,31 24,93 32,13 25,32 30,91
ό ό όό 18 16 15 11 14 12
ό όόό ό ό 1,32 2,13 2,56 2,33 2,02 2,04

ό ό όό ό ό 277 172 142 156 181 179
ό ό ό ό 4,03 18,55 14,48 8,09 17,71 16,53
ό ό ό ό

2,02 3,20 4,00 3,74 3,16 2,98
ό ό ό ό

18,39 15,98 31,69 40,47 19,83 19,32
ό ό ό ό ό

0,38 0,39 0,44 0,49 0,43 0,40
ό ό ό όό

0,33 0,35 0,39 0,41 0,39 0,36

ό ό όό ό ό 0,44 0,43 0,47 0,66 0,67 0,63
ό ό ό

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 9,47% 9,24% 12,65% 13,21% 11,60% 8,90%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 12,62% 11,40% 15,15% 21,13% 20,14% 15,66%

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 5,84% 6,10% 8,96% 8,97% 8,80% 5,80%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 7,79% 7,52% 10,74% 14,35% 15,27% 10,21%

ό ό ό ό
% 9,50% 9,57% 12,95% 14,00% 13,11% 9,43%

όό ό 1,33 1,19 1,17 1,51 1,54 1,66
ό ό ό % 34,74% 33,61% 35,92% 37,52% 36,06% 31,40%
ό ό % 28,58% 26,29% 31,30% 32,70% 32,64% 25,33%
ό ό % 33,65% 31,22% 35,58% 36,52% 36,43% 30,18%

ό ό ό ό ό % 28,69% 26,28% 32,12% 31,96% 30,08% 24,82%

ό ό ό ό ό % 17,71% 17,34% 22,77% 21,71% 22,81% 16,18%
ό ό ό

ό ό ό ό % 74,00% 74,72% 69,68% 68,30% 70,17% 78,95%

όό ό ό ό ό % 8,74% 8,33% 5,60% 5,83% 6,23% 10,35%
ό ό ό ό ό

% 0,11% 0,93% 0,78% 1,91% 3,92% 1,49%
ό ό ό ό ό % 25,17% 24,79% 15,58% 15,53% 17,28% 32,96%
ό ό ό ό ό

% 0,31% 2,77% 2,18% 5,08% 10,87% 4,75%
ό ό ό ό

ό ό ό ό ό ό % 75,01% 81,11% 83,50% 62,54% 57,60% 56,83%

ό ό ό ό ό ό % 24,99% 18,89% 16,50% 37,46% 42,40% 43,17%
ό ό ό ό ό ό 3,00 4,29 5,06 1,67 1,36 1,32
ό ό ό ό ό 0,87 0,89 0,94 0,74 0,64 0,64
ό ό ό ό ό

ό % 55,88% 48,31% 69,35% 41,65% 25,16% 24,98%

ό ό ό ό ό 9,91 11,48 13,29 3,20 2,96 2,87

ό ό ό ό ό 0,33 0,23 0,20 0,60 0,74 0,76
ό ό ό

ό ό ό 0,86 0,91 0,89 0,84 0,89 0,89
ό ό ό ό ό
ό 6,16 9,95 7,74 5,41 8,38 8,27

ό ό ό
ό ό € 0,30 0,30 0,46 0,50 0,47 0,32

ό ό € 0,10 0,20 0,30 0,33 0,22 0,11
ό ό % 3,23% 6,64% 5,01% 3,17% 4,95% 2,93%

ό ό ό ό ό 10,33 10,03 13,02 20,82 9,45 11,72  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ό ό
ό ό 0,79 0,75 0,69 1,60 1,55 1,48
ό ό 0,75 0,72 0,67 1,55 1,50 1,44

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό 2,62 2,32 2,05 1,84 1,91 1,75
ό ό όό ό 139 157 178 199 191 208
ό ό ό ό 29,44 36,75 39,96 34,84 35,45 41,16
ό ό όό 12 10 9 10 10 9
ό όόό ό ό 1,26 1,11 0,95 1,89 1,85 1,65

ό ό όό ό ό 290 328 386 193 197 221
ό ό ό ό 28,41 34,11 40,05 14,68 11,46 16,69
ό ό ό ό

1,52 1,36 1,16 2,30 2,19 1,96
ό ό ό ό

7,50 5,43 3,16 45,96 446,28 45,12
ό ό ό ό ό

0,66 0,76 0,83 0,91 0,95 0,96
ό ό ό όό

0,49 0,54 0,56 0,56 0,57 0,55

ό ό όό ό ό 1,28 1,40 1,57 1,56 1,56 1,56
ό ό ό

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 1,88% 3,90% 4,56% 4,41% 1,45% 1,64%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 4,89% 10,20% 12,86% 12,36% 4,00% 4,60%

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 2,78% 2,04% 3,15% 3,24% 1,79% 1,04%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 7,24% 5,33% 8,89% 9,07% 4,93% 2,93%

ό ό ό ό
% 3,03% 5,04% 5,86% 5,52% 3,69% 3,59%

όό ό 1,61 2,02 2,20 2,24 1,08 1,28
ό ό ό % 17,09% 17,93% 18,44% 17,87% 15,52% 15,61%
ό ό % 6,20% 9,40% 10,53% 9,09% 6,49% 6,59%
ό ό % 11,82% 14,33% 14,75% 13,02% 10,47% 10,73%

ό ό ό ό ό % 3,84% 7,27% 8,20% 7,92% 2,56% 2,96%

ό ό ό ό ό % 5,68% 3,80% 5,67% 5,82% 3,16% 1,88%
ό ό ό

ό ό ό ό % 95,21% 92,18% 91,52% 91,74% 94,40% 94,88%

όό ό ό ό ό % 12,30% 10,11% 9,95% 9,61% 9,93% 10,49%
ό ό ό ό ό

% 2,36% 2,13% 2,34% 1,98% 3,93% 3,52%
ό ό ό ό ό % 71,97% 56,39% 53,98% 53,80% 63,95% 67,19%
ό ό ό ό ό

% 13,80% 11,87% 12,67% 11,11% 25,33% 22,56%
ό ό ό ό

ό ό ό ό ό ό % 38,36% 38,22% 35,43% 35,73% 36,38% 35,61%

ό ό ό ό ό ό % 61,64% 61,78% 64,57% 64,27% 63,62% 64,39%
ό ό ό ό ό ό 0,62 0,62 0,55 0,56 0,57 0,55
ό ό ό ό ό 0,51 0,54 0,53 0,58 0,61 0,61
ό ό ό ό ό

ό % 41,37% 47,87% 51,21% 60,29% 63,20% 65,29%

ό ό ό ό ό 2,54 3,16 4,02 1,53 1,58 1,61

ό ό ό ό ό 1,61 1,62 1,82 1,80 1,75 1,81
ό ό ό

ό ό ό 0,74 0,70 0,67 0,61 0,60 0,58
ό ό ό ό ό
ό 2,92 2,38 2,02 1,58 1,49 1,38

ό ό ό
ό ό € 0,12 0,09 0,17 0,19 0,10 0,06

ό ό € 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0
ό ό % 2,07% 1,44% 1,20% 1,31% 4,17% 0,00%

ό ό ό ό ό 12,08 30,78 29,41 24,11 12,00 21,83  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ό ό
ό ό 0,47 0,57 0,66 1,15 1,17 0,99
ό ό 0,44 0,55 0,64 1,13 1,14 0,95

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό 2,37 2,01 1,74 1,46 1,19 1,27
ό ό όό ό 154 181 210 250 307 287
ό ό ό ό 30,70 45,40 45,31 32,15 32,00 32,05
ό ό όό 12 8 8 11 11 11
ό όόό ό ό 0,80 0,83 0,81 0,75 1,04 1,00

ό ό όό ό ό 454 438 451 485 350 364
ό ό ό ό 44,42 21,19 25,54 11,20 9,00 21,52
ό ό ό ό

0,99 1,00 0,99 0,94 1,19 1,15
ό ό ό ό

2,82 3,17 2,68 1,90 2,51 2,48
ό ό ό ό ό

0,50 0,53 0,57 0,56 0,44 0,42
ό ό ό όό

0,40 0,41 0,41 0,33 0,31 0,31

ό ό όό ό ό 1,00 1,06 1,14 0,82 1,09 1,13
ό ό ό

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 2,10% 0,93% 1,64% 5,44% -5,05% -4,91%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 5,19% 2,41% 4,54% 13,40% -17,84% -17,91%

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 1,39% 0,53% 0,58% 3,81% -3,73% -4,65%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 3,42% 1,38% 1,60% 9,40% -13,17% -16,95%

ό ό ό ό
% 3,73% 2,90% 3,19% 6,99% -2,13% -2,59%

όό ό 1,39 0,83 1,42 1,92 0,00 0,00
ό ό ό % 18,43% 17,08% 18,58% 19,75% 12,55% 12,59%
ό ό % 8,50% 6,35% 5,50% 8,77% 6,17% 6,15%
ό ό % 13,96% 11,80% 10,90% 13,82% 12,80% 12,56%

ό ό ό ό ό % 5,19% 2,29% 3,99% 16,34% -16,32% -15,85%

ό ό ό ό ό % 3,43% 1,31% 1,40% 11,46% -12,05% -15,00%
ό ό ό

ό ό ό ό % 93,25% 94,61% 96,01% 92,71% 95,54% 95,24%

όό ό ό ό ό % 11,67% 11,68% 14,58% 12,46% 8,09% 7,82%
ό ό ό ό ό

% 4,03% 4,84% 3,75% 4,67% 9,45% 7,50%
ό ό ό ό ό % 63,36% 68,43% 78,50% 63,08% 64,47% 62,15%
ό ό ό ό ό

% 21,89% 28,37% 20,20% 23,64% 75,26% 59,62%
ό ό ό ό

ό ό ό ό ό ό % 40,52% 38,57% 36,20% 40,58% 28,31% 27,44%

ό ό ό ό ό ό % 59,48% 61,43% 63,80% 59,42% 71,69% 72,56%
ό ό ό ό ό ό 0,68 0,63 0,57 0,68 0,39 0,38
ό ό ό ό ό 0,50 0,50 0,50 0,69 0,41 0,37
ό ό ό ό ό

ό % 32,15% 37,29% 43,00% 68,75% 42,32% 36,73%

ό ό ό ό ό 4,39 3,69 3,25 2,47 1,52 1,61

ό ό ό ό ό 1,47 1,59 1,76 1,46 2,53 2,64
ό ό ό

ό ό ό 0,81 0,77 0,73 0,59 0,70 0,73
ό ό ό ό ό
ό 4,23 3,37 2,65 1,45 2,30 2,75

ό ό ό
ό ό € 0,08 0,03 0,04 0,54 -0,46 -0,60

ό ό € 0,03 0,02 0,03 0,043 0 0
ό ό % 1,78% 1,02% 0,38% 0,37% 0,00% 0,00%

ό ό ό ό ό 21,13 65,33 199,50 21,81 ▬ ▬  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ό ό
ό ό 0,53 0,81 0,69 1,13 1,09 0,98
ό ό 0,44 0,73 0,62 1,05 1,02 0,91

ό ό ό ό ό ό
ό ό ό ό 3,33 2,86 2,45 2,52 2,32 2,30
ό ό όό ό 110 128 149 145 157 159
ό ό ό ό 10,66 11,96 13,07 17,28 18,91 19,80
ό ό όό 34 31 28 21 19 18
ό όόό ό ό 0,94 0,91 0,97 1,36 1,35 1,31

ό ό όό ό ό 390 401 377 269 271 278
ό ό ό ό ▬ ▬ ▬ ▬ 9,20 12,58
ό ό ό ό

1,08 1,08 1,14 1,56 1,54 1,45
ό ό ό ό

2,38 2,59 3,29 20,73 17,96 11,68
ό ό ό ό ό

0,57 0,64 0,66 0,60 0,64 0,65
ό ό ό όό

0,45 0,43 0,47 0,42 0,44 0,45

ό ό όό ό ό 1,09 0,93 1,03 0,93 0,98 0,97
ό ό ό

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 2,88% 4,05% 3,58% 3,69% 3,85% 1,98%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 7,04% 8,73% 7,80% 8,14% 8,49% 4,28%

όό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 1,75% 2,68% 2,29% 2,70% 2,36% 1,30%

ό ό ό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό
( ό ) % 4,27% 5,78% 4,99% 5,96% 5,20% 2,80%

ό ό ό ό
% 5,46% 6,12% 5,33% 5,29% 5,81% 3,47%

όό ό 1,29 1,43 1,46 1,54 1,46 1,23
ό ό ό % 13,80% 16,02% 14,99% 13,27% 12,61% 9,80%
ό ό % 12,19% 14,18% 11,29% 12,60% 13,14% 7,71%
ό ό % 17,39% 18,45% 15,48% 16,54% 19,62% 14,66%

ό ό ό ό ό % 6,43% 9,38% 7,59% 8,78% 8,70% 4,40%

ό ό ό ό ό % 3,91% 6,21% 4,85% 6,43% 5,32% 2,88%
ό ό ό

ό ό ό ό % 87,81% 85,82% 88,71% 87,40% 87,39% 92,29%

όό ό ό ό ό % 1,60% 1,84% 3,70% 0,67% 0,00% 2,09%
ό ό ό ό ό

% 5,76% 4,79% 3,71% 3,82% 4,44% 3,31%
ό ό ό ό ό % 11,63% 11,50% 24,68% 5,07% 0,00% 21,34%
ό ό ό ό ό

% 41,76% 29,92% 24,72% 28,78% 35,20% 33,77%
ό ό ό ό

ό ό ό ό ό ό % 40,92% 46,41% 45,92% 45,28% 45,33% 46,21%

ό ό ό ό ό ό % 59,08% 53,59% 54,08% 54,72% 54,67% 53,79%
ό ό ό ό ό ό 0,69 0,87 0,85 0,83 0,83 0,86
ό ό ό ό ό 0,52 0,68 0,64 0,65 0,66 0,66
ό ό ό ό ό

ό % 36,89% 59,86% 52,87% 55,48% 57,04% 56,35%

ό ό ό ό ό 4,39 4,94 5,66 2,50 2,65 3,05

ό ό ό ό ό 1,44 1,15 1,18 1,21 1,21 1,16
ό ό ό

ό ό ό 0,78 0,68 0,71 0,70 0,69 0,70
ό ό ό ό ό
ό 3,59 2,12 2,50 2,29 2,21 2,30

ό ό ό
ό ό € 1,11 1,63 1,62 2,20 1,76 0,00

ό ό € ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

ό ό % ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

ό ό ό ό ό ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  
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