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Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και
ενοποιημένη βάση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
•
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
•
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
•
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
•
Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως
•
Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές πολιτικές και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες
Η εταιρεία κατήρτισε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι λογιστικές αρχές που
ακολούθησε η εταιρεία την τρέχουσα χρήση, αναφέρονται λεπτομερώς στις σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2021 και
δεν διαφέρουν από εκείνες που ακολούθησε η εταιρεία και κατά την προηγούμενη χρήση, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στις σημειώσεις
αυτές.
Επίσης, θα σας ανακοινώσουμε τα πεπραγμένα της διοίκησης της εταιρείας για την εικοστή έβδομη εταιρική χρήση, θα εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά
με την δραστηριότητα, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη πορεία των εταιρειών του Oμίλου.
Οι ενοποιημένες και ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31/12/2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
διερμηνειών τους όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει προαιρετική εφαρμογή κάποιου Προτύπου πριν την ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής του.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις πιο κάτω εταιρείες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΣΧΕΣΗ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(πρώην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.)
BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS A.E.
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.
YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED

Ελλάδα - Αθήνα
Ελλάδα - Αθήνα
Ελλάδα - Θεσσαλονίκη

Μητρική
100%-άμεση
100%-έμμεση

Ελλάδα - Αθήνα
Κύπρος - Λεμεσός
Ελλάδα - Αθήνα
Ελλάδα - Αθήνα
Κύπρος - Λευκωσία

100%-άμεση
100%-άμεση
70%-άμεση
100%-άμεση
65%-έμμεση

1. Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κλάδο
Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου καλύπτουν χώρους πλέον των
25.000 τ.μ. και σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι, επιστημονικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με επιτυχία και στο χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω των δύο κλινικών με τις επωνυμίες ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
και ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οι οποίες αποτελούν πρότυπες νοσοκομειακές μονάδες παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Στις 30 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ» (με ΑΦΜ: 095239701 και Γ.Ε.ΜΗ. 044465607000) (Α’
Απορροφόμενη Εταιρεία) καθώς και η «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕ» (με ΑΦΜ: 094325144 και Γ.Ε.ΜΗ. 915101000) (Β’ Απορροφόμενη Εταιρεία), από
την εταιρεία «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» (με ΑΦΜ: 094423696 και Γ.Ε.ΜΗ. 001490301000)(Απορροφώσα Εταιρεία). Η συγχώνευση των ως άνω εταιρειών
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2 , 7-21 και 31-38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και
τον Ν. 4548/2018 (Αρ. Πρωτ.: 2394603/30.6.2021 Γ.Ε.ΜΗ)
Η Απορροφόμενη Εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ μέσα στο 2022 μετασχηματίστηκε σε πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο με πλήρη αναβάθμιση των
παρεχόμενων ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών. Η Απορροφόμενη Εταιρεία ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2021 ως
μονάδα υγείας της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ συμπληρώνοντας το δίκτυο υποκαταστημάτων στα βόρεια προάστια.

2. Εξέλιξη και επιδόσεις της περιόδου αναφοράς.
α. Εξέλιξη εργασιών
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιών του Oμίλου παρουσίασε αύξηση 26% και έφθασε στο ποσό των 210.622.676 € και
μετά την αφαίρεση των επιστροφών για rebate & clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 ποσού 46.097.380.€ οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε
164.525.296 € έναντι του κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη χρήση ποσού 163.070.058 € και μετά την αφαίρεση των επιστροφών για rebate &
clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 ποσού 32.590.854 € οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 130.479.204 €.
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Ο κύκλος εργασιών της Eταιρείας παρουσίασε αύξηση 29% και έφθασε στο ποσό των 166.383.461 € και μετά την αφαίρεση των επιστροφών για rebate &
clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 ποσού 40.491.451€ οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 125.892.009 € έναντι του κύκλου εργασιών κατά την
προηγούμενη χρήση ποσού 125.758.273 € και μετά την αφαίρεση των επιστροφών για rebate & clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 ποσού
28.166.635 € οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 97.591.637 €.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της τρέχουσας χρήσης για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 16.494.699 € έναντι ζημιών 4.958.927 € την προηγούμενη χρήση. Τα
αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 13.724.773 € έναντι ζημιών 9.404.869 € την προηγούμενη χρήση.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της τρέχουσας χρήσης για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 12.897.541 € έναντι ζημιών 3.776.633 € την προηγούμενη χρήση.
Τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 10.800.842 € έναντι ζημιών 3.688.732 €την προηγούμενη χρήση.

β. Διάρθρωση του κύκλου εργασιών
Η διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων του ομίλου -αφαιρουμένων των ενδοομιλικών συναλλαγών - σε αξία και ποσοστό για το έτος 2021 και 2020
αντίστοιχα ήταν η ακόλουθη:

Κλάδος 1.1.2021 -31.12.2021
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Κλάδος 1.1.2020 -31.12.2020
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πωλήσεις (έσοδα
από παροχή
υπηρεσιών)
171.667.672
38.046.238
908.765
210.622.676

Επιστροφές για
Rebate &
Clawback
-40.509.920
-5.587.459
0
-46.097.380

Πωλήσεις (έσοδα
από παροχή
υπηρεσιών)
128.927.517
34.134.899
7.642
163.070.058

Επιστροφές για
Rebate &
Clawback
-28.166.635
-4.424.219
0
-32.590.854

Καθαρές
πωλήσεις
131.157.752
32.458.779
908.765
164.525.296

Καθαρές
πωλήσεις
100.760.881
29.710.680
7.642
130.479.204

Ποσοστό
80%
20%
1%
100%

Ποσοστό
77%
23%
0%
100%

Η διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας σε αξία για το έτος 2021 και 2020 αντίστοιχα ήταν η ακόλουθη:

Κλάδος 1.1.2021 -31.12.2021
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κλάδος 1.1.2020 -31.12.2020
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
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από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

Πωλήσεις (έσοδα
από παροχή
υπηρεσιών)
166.383.461

Πωλήσεις (έσοδα
από παροχή
υπηρεσιών)
125.758.273

Επιστροφές για
Rebate &
Clawback
-40.491.451

Επιστροφές για
Rebate &
Clawback
-28.166.635

Καθαρές
πωλήσεις
125.892.009

Καθαρές
πωλήσεις
97.591.637
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γ. Οικονομική θέση - αριθμοδείκτες
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2020 με παράθεση των αντίστοιχων της προηγούμενης είναι τα ακόλουθα:

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020

i) ΟικονομικήςΔιαρθρώσεως :
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

34%

31%

24%

22%

97%

75%

77%

63%

29%

35%

41%

51%

39%

43%

56%

65%

24%

14%

24%

14%

314%

222%

208%

137%

32.222.274

12.032.665

25.996.146

10.783.379

69

78

59

68

47

44

37

40

12%

9%

9%

8%

Σύνολο ενεργητικού

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

ii) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας:
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις υπηρεσιών

Πωλήσεις υπηρεσιών
Ίδια κεφάλαια

EBITDA

iii) Διαχειριστικής πολιτικής :
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Αγορές αποθεμάτων, παγίων και υπηρεσιών με πίστωση

Απαιτήσεις από πελάτες
Πωλήσεις υπηρεσιών με πίστωση

Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο υποχρεώσεων

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
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3. Πληροφορίες για τη χρήση που έληξε
α. Συμμετοχές και Χρεόγραφα
Ι. Η μητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της την 31.12.2021 τα ακόλουθα χρεόγραφα:

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

ALPHA BANK

30.000

31.947

32.310

WT NASDAQ 100 3X SHORT

20.000

669.444

473.800

1.000.000

379.835

297.000

126.500

194.471

204.930

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT ETF
ΠΡΕΜΙΑ
CENERGY HOLDING

499.020

1.301.568

1.546.962

2.630.000

345.163

379.246

FOURLIS AE

25.000

103.155

96.250

ΕΛΠΕ

50.000

345.774

311.000

CAIRO MEZZ

ΔΕΗ

8.000

74.643

75.200

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

590.000

817.155

766.410

ΑΔΜΗΕ

245.000

592.054

591.675

LAMDA DEVELOPMENT

15.000

105.457

103.575

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

45.000

90.361

83.250

5.000

48.421

46.750

320.000

256.049

258.560

BMW 0 3/4 (12/01/2017-12/07/2024 COUPON 0,75% 6M)

492

488.310

503.070

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ELPEGA 2 (4/10/19-4/10/20204 2,00% 6M)

200

198.820

199.460

ΔΕΗ ΟΜΟΛΟΓΟ PPCGA 3 (18/03/2021-30/03/20 3,875% 6Μ)

250.000

250.750

257.823

MOTOR OIL MOHGA 2 (08/07/2021-19/07/2026 2,125% 6M

100.000

99.471

100.082

5.959.212

6.392.846

6.327.353

EL DORADO GOLD
GRANITESHARES 3X SHORT TSLA

Σύνολο

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα για αντιστάθμιση κινδύνων, σε συναλλαγές που διαμορφώνουν τα κονδύλια είτε της οικονομικής
θέσης της εταιρείας είτε του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
ΙΙ. Η Εταιρεία συμμετέχει στις πιό κάτω εταιρείες:

Επωνυμία

31/12/2021

31/12/2020

100%

42.747.574

45.247.574

100%

4.460.000

4.460.000

100%

1.200.000

900.000

70%

140.000

140.000

ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

100%

-

200.000

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

100%
100%

800.000
-

970.000

49.347.574

51.917.574

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
, (πρώην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.)
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο

Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες έχουν αποτιμηθεί στο απομειωμένο κόστος κτήσης. Πραγματοποιήθηκε
έλεγχος απομείωσης της αξίας κτήσης και δεν προέκυψε ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης απομείωσης των συμμετοχών.
Την 30.6.2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ» και «ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕ» από την Μητρική εταιρεία ,
όπου ενσωματώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών στα βιβλία της μητρικής εταιρείας σημειώνοντας συνολική ζημία
από την απορρόφηση ποσού € 1.597.995 η οποία καταχωρήθηκε στη Καθαρή Θέση της Μητρικής Εταιρείας . (Σχετική σημείωση 1.3.4 των οικονομικών
κατάστασεων ).

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

6

Την 30.3.2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ. τ. «ΒIOIATRIKI DΕRΜΑ», η οποία καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στις 30/03/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
158762401000 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158762401000. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύσταση της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας ,με ποσοστό 100% ,
ανήλθε στο ποσό των € 450.000 ευρώ και διαιρείται 450.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη. Το μετοχικό της κεφάλαιο
εισφέρθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από την μητρική εταιρεία με την απόφαση του από της 06/05/2021 Πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως και με τα αvαφερόμεvα στo άρθρo 35 τoυ καταστατικoύ της , ενώ η πιστοποίηση καταβολής αυτού καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η στις
21/05/2021 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2549007 σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. 2373514/21-05-2021 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.
Η θυγατρική εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. συμμετέχει:

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύνολο

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
-5.777.774

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
24.677.392
24.677.392

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
31/12/2021
18.899.617
18.899.617

Η θυγατρική εταιρεία BIO BIOMED INTERNATIONAL LTD συμμετέχει κατά 65% στην YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES, με αξία κτήσης 3.120.000 €.
β. Ταμειακά Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.
γ. Ακίνητα
Η μητρική και οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου έχουν στην κατοχή τους, κατά πλήρη κυριότητα, τα παρακάτω ακίνητα:
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)

1.

Λ. Κηφισίας 132, 11526-Αθήνα

Κατάστημα, κεντρικό εργαστήριο

8067

2.

Βας. Όλγας 152-154, 54645–Θεσσαλονίκη

Κατάστημα, εργαστήριο

2245

3.

Κηφισίας 225-227, 14561-Κηφισιά

Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης

1341

4.

Λ. Θεσσαλονίκης 2, Περαία Θεσσαλονίκης

Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης

1943

5.

Φιλελλήνων 34-34α, 18536-Πειραιάς

Κλινική

1513

6.

Ηρ. Πολυτεχνείου 55, 18535-Πειραιάς

Κατάστημα

568

7.

Ελ. Βενιζέλου 155,17672-Καλλιθέα

Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης

342

8.

Μιχαλακοπούλου 4, 11528-Αθήνα

Κατάστημα

224

9.

Μιχαλακοπούλου 6, 11528-Αθήνα

Κατάστημα

198

10.

Γρ. Κολωνιάρη 53, Ξηροκρήνη Θεσ/νίκης

Κατάστημα

396

11.

Στουρνάρη 29, 10682-Αθήνα

Κατάστημα

127

12.

Αλκιβιάδου 192, 18536 - Πειραιάς

Γραφεία

64

13.

Αλκιβιάδου 186-188, 18536 - Πειραιάς

Αποθήκη

148

14.

Μ. Γερουλάνου 13, 11526 - Αθήνα

Γραφεία

144

15.

Γρ. Λαμπράκη 61, Θεσσαλονίκη (Τούμπα)

Κατάστημα

368

16.

Μ. Γερουλάνου 13 (Ι-3), 11524 – Αθήνα

Γραφεία

57

17.

Μ. Γερουλάνου 13 (Α-4), 11524 – Αθήνα

Γραφεία

97

18.

Π. Ράλλη 252 - Νίκαια

Κατάστημα

355

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1.
Γερουλάνου & Γεννηματά, 11524-Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ
Αποθήκη & Θέσεις στάθμευσης

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)
1020

Επίσης, για την άσκηση της δραστηριότητάς της χρησιμοποιεί το πιο κάτω ακίνητο το οποίο έχει μεταβιβάσει με τον υπ’ αριθμ. 83850/9.3.2005 τίτλο
αγοραπωλησίας ακινήτου και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Sales and leaseback) του Ν. 1665/86.
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Α/Α
1.
.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Μ. Γερουλάνου 15, 11524-Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ
Κλινική

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)
3641

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)

1.

Μητροπόλεως 86, 54622-Θεσσαλονίκη

Κλινική

2544

Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημείωση υποθήκης) ποσού 79.517.373 ευρώ (έναντι 2020: ευρώ 79.517.373)
ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων με υπόλοιπο την 31/12/2021 ποσού € 26.842.145 ευρώ (2020: 28.882.165).
Επί των ακινήτων των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
δ. Ίδιες μετοχές
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν ίδιες μετοχές και δεν αποκτήθηκαν στην χρήση ίδιες μετοχές.
ε. Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, κυρίως στην Αττική (στην μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών και στον Πειραιά), τη Θεσσαλονίκη μέσω
ενός εκτεταμένου δικτύου υποκαταστημάτων – διαγνωστικών κέντρων και στο Ηράκλειο Κρήτης με εργαστήριο ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων .Τα
υποκαταστήματα - διαγνωστικά κέντρα της Εταιρείας αναλύονται γεωγραφικά την 31.12.2021 ως εξής:
Α/Α

Πόλη, Διεύθυνση

1

Λ. Κηφισίας 132 και Παπαδά, 11528, Αθήνα

2

Ηρ. Πολυτεχνείου 55-57, 18535, Πειραιάς

3

Λ. Βουλιαγμένης 578, 17456, Άλιμος

4

Λ. Μεσογείων 384 , 15342, Αγ. Παρασκευή

5

Ελ. Βενιζέλου 155, 17672, Καλλιθέα

6

Μελ. Μερκούρη 34, 14121, Ν. Ιωνία

7

Ερμού 53, 54623, Θεσσαλονίκη

8

Παν. Τσαλδάρη 75-77, 12134, Περιστέρι

9

Λ. Κηφισσίας 225-227, 14561, Κηφισιά

10

Αισχύλου & Ηρακλέους 2, 15234, Χαλάνδρι

11

Μιχαλακοπούλου 2-6, 11528, Αθήνα

12

Λ. Βασ. Όλγας 154, 54645, Θεσσαλονίκη

13

Λ. Θεσσαλονίκης 2, 57019, Περαία Θεσσαλονίκης

14

Λ. Μαραθώνος, Κρήτης & Σαλαμίνος, 15351, Παλλήνη

15

Λ. Βουλιαγμένης 187 & Άρτης, 16674, Γλυφάδα

16

Λ. Αθηνών 429, 12243, Αιγάλεω

17

Εθν. Αντιστάσεως 18, 55133, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

18

Μ. Καραολή-Α. Δημητρίου 150, 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

19

Κλεάνθους10-10Β, 56642, Θεσσαλονίκη

20

Α. Παπανδρέου 246, 56626, Συκιές Θεσσαλονίκης

21

Γρ. Κολωνιάρη 53-55, 54629, Θεσσαλονίκη

22

Χελμού 24, 14565, Άγιος Στέφανος Αττικής

23

Λ. Αθηνών 5, 13671, Αχαρνές Αττικής

24

Λ. Ελ. Βενιζέλου 231, 17563, Π. Φάληρο Αττικής

25

Λ. Δημοκρατίας 73, 15127, Μελίσσια Αττικής
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26

Λ. Αμαρουσίου 14, 14122, Ηράκλειο Αττικής

27

Λ. Βουλιαγμένης 191, 17237, Δάφνη

28

Γρ. Λαμπράκη 93, 18120, Κορυδαλλός

29

Π. Ράλλη 235, 18450, Νίκαια

30

Π. Ράλλη 250, 18450, Νίκαια

31

Σουνίου & Μυρινούντος, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

32

26 χλμ. Λ. Μαραθώνος, θέση Αγ. Βαρβάρα, 19009, Ραφήνα Αττικής

33

Πατησίων 180 & Ίμβρου 1, 11257, Αθήνα

34

Λ. Βάρης Κορωπίου 6, 16672, Βάρη

35

Ελ. Βενιζέλου 133, 16343, Ηλιούπολη Αττικής

36

Λ. Λαγκαδά 234, 54629, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

37

Λ. Αλεξάνδρας142, 11471, Αθήνα

38

Ελ. Βενιζέλου 163, 14671, Νέα Ερυθραία

39

Γούναρη 131, 16561, Γλυφάδα Αττικής

40

28ης Οκτωβρίου 13, 34100, Χαλκίδα

41

Θεμ. Σοφούλη 35, 54655, Θεσσαλονίκη

42

Γρ. Λαμπράκη 61, 54351, Θεσσαλονίκη (Τούμπα)

43

Λ. Θηβών 513, 12243, Αιγάλεω

44

Ικαρίας και Εθνάρχου Μακαρίου 6, 12132, Περιστέρι Αττικής

45

Ολυμπιάδος 119, 54634, Θεσσαλονίκη

46

Μακρυγιάννη 92-94, 56431, Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης

47

Βυζαντίου 87, 14234, Ν. Ιωνία Αττικής

48

Αγ. Δημητρίου 54, 17343, Αγ. Δημήτριος Αττικής

49

Φιλελλήνων 35, 18536, Πειραιά Αττικής

50

Λ. Κηφισίας 342, 15233, Χαλάνδρι

51

Κώστα Βάρναλη 1, 57004, Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης

52

Ελπιδος 20,56535 Πολίχνη Θεσσαλονικης

53

Μ.Αλεξάνδρου 13 και Παπαφλέσσα ,56123 Αμπελοκηποι Θεσ/κη

Οι λοιπές εταιρείες του ομίλου δραστηριοποιούνται γεωγραφικά ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS
BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED
YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED

ΠΟΛΗ
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Θεσσαλονίκη (κέντρο)
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Θεσσαλονίκη
Κηφισιά
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Λεμεσός, Κύπρος
Λευκωσία, Κύπρος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μ. Γερουλάνου 15
Μητροπόλεως 86
Λ. Κηφισίας 132
Τσιμισκή Ιωάννου 77
Λ. Κηφισίας 225 - 227
Συντ. Δαβάκη 1
Libra Tower, 4th floor
Ιφιγενείας 59

Ο Όμιλος έχει παρουσία στην Κύπρο στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.
Στην θυγατρική εταιρεία YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED με έδρα την Κύπρο
δειγματοληψίας :
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ΠΟΛΗ

Εργαστήρια

1

Λευκωσία

Ιφιγενείας 59, 2ος όροφος , 2003, Στρόβολος

2

Λευκωσία

Λεωφ. Λεμεσού 100 (Πολυδύναμο κέντρο) 2015, Στρόβολος

3

Λεμεσός

Λεωφ. Νίκης 1, 4108, Άγιος Αθανάσιος

ΠΟΛΗ

Κέντρα Δειγματοληψίας

1

Λευκωσία

Ιφιγενείας 59, 1ος, 2003, Στρόβολος

2

Λευκωσία

Μάρκου Δράκου 8, 2409, Έγκωμη

3

Λευκωσία

Γρηγόρη Αυξεντίου 21Γ, 2560, Αγία Βαρβάρα

4

Λευκωσία

Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 110Α , 2364, Άγιος Δομέτιος

5

Λευκωσία

Λεωφ. Κυρηνείας 132Α , 2113, Αγλαντζιά

6

Λευκωσία

Λεωφ. Τροόδους 15Β , 2722, Αστρομερίτης

7

Λευκωσία

Γρίβα Διγενή 21 , 2614, Αρεδιού

8

Λευκωσία

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 10 , 2330, Λακατάμια

9

Λευκωσία

Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 Μέγαρο Νέμεσις , 2223, Λατσιά

10

Λευκωσία

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 55Α , 2414, Μακεδονίτισσα

11

Λευκωσία

Λεωφ. Αθαλάσσας 66Α , 2023, Στρόβολος

12

Λευκωσία

Θεοδόση Πιερίδη 40Β , 2480, Τσέρι

13

Πάφος

Αγίου Σπυρίδωνος 23 , 8021

14

Λεμεσό

Αγίας Φυλάξεως 236 , 3082

15

Λάρνακα

Άρτας 14 Panelsons Court , 6036

στ. Έρευνα και ανάπτυξη
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν ανάπτυξαν σημαντική δραστηριότητα στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης.
ζ. Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα
Ο Όμιλος κατά την 31/12/2021 απασχολούσε 2.555 (31.12.2020 : 2.496) άτομα και η Εταιρεία 1.954 (31.12.2020 : 1.825 άτομα ). Βασική αρχή που διέπει
τη λειτουργία του Ομίλου αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα
των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. Σειρά σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της χρήσης 2021, καθώς
βασικό μέλημα του Ομίλου είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου του προσωπικού στην αιχμή της ενημέρωσης.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με
τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω
αρχές, ο Όμιλος ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου δε την υγιεινή και την
ασφάλεια των εργαζομένων του.
η. Λοιπές πληροφορίες
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον κορυφαίο φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τρία
(3) εργαστήρια και πενηντα (53) αυτόνομα διαγνωστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Χαλκίδα και στην Κύπρο με τρία (3) εργαστήρια,
δεκαπέντε (15) κέντρα αιμοληψίας, που εξυπηρετούν περισσότερα από 3 εκατ. άτομα ετησίως.
Διαθέτει, πέραν των διαγνωστικών κέντρων, δύο σύγχρονες κλινικές, συνολικής δυναμικότητας 315 κλινών στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
θ. Συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν γίνει με τους συνήθεις όρους της αγοράς και είναι
οι ακόλουθες:
i)

Οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα, των εταιρειών του Ομίλου είναι τα πιό κάτω:
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ΟΜΙΛΟΣ
Πώληση/παροχή υπηρεσιών
2021
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Πάγια
Μισθώματα
Εμπορεύματα
Υπηρεσίες

Αγορά/Λήψη υπηρεσιών

2020

0
94.185
0
2.760.656
2.854.841

2021

0
105.806
0
512.167
617.972

2020

0
0
536.094
493.530
1.029.624

1.000
146.200
396.184
782.293
1.325.677

ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

5.940.989
5.940.989

3.202.113
3.202.113

226.697
226.697

757.557
757.557

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πώληση/παροχή υπηρεσιών
2021
Θυγατρικές
Μετοχές
Πάγια
Μισθώματα
Εμπορεύματα
Υπηρεσίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Μισθώματα
Εμπορεύματα
Υπηρεσίες

Αγορά/Λήψη υπηρεσιών

2020
0
0
196.700
33.600

2021
0
325.441
205.438
0

2020
0
1.708
2.182
0

730.000
0
5.504
0

1.175.221

1.309.357

1.200.119

1.034.099

1.405.521

1.840.235

1.204.009

1.769.603

94.185
0
1.201.426

105.806
0
483.840

56.000
485.690
463.832

110.200
382.870
780.683

1.295.611

589.646

1.005.522

1.273.753

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαιτήσεις

Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
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Υποχρεώσεις

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

234.159
1.530.737

906.861
494.452

111.418
222.584

70.740
739.876

1.764.896

1.401.313

334.002

810.617
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ii)

Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα μέλη της διοίκησης και τους μετόχους, είναι οι εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Αμοιβές & παροχές σε μέλη του Δ.Σ.
Μισθώματα

Υποχρεώσεις από Μερίσματα

Μέλη ΔΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2021

2020

2021

2020

965.676
92.000

739.466
146.200

296.131
56.000

209.183
110.200

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

31/12/2021
10.313.636
10.313.636

31/12/2020
1.903.404
1.903.404

31/12/2021
10.313.636
10.313.636

31/12/2020
1.903.404
1.903.404

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις

Απαιτήσεις

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

152.805

235.184

0

0

152.805

235.184

0

0

ι. Κυριότεροι Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Α. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
O Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές
αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Κίνδυνος αγοράς:
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μηδαμινή διότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ. Για την
διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, η οικονομική διεύθυνση κάνει ανάλογες προβλέψεις όπου κρίνεται αναγκαίο.
(β) Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος και η εταιρεία δεν εκτίθεται σε αξιόλογες μεταβολές της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεδομένου ότι αφενός για τις
χονδρικές παροχές ιατρικών υπηρεσιών προς τα μεν Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει διατιμημένος τιμοκατάλογος με ετήσια τουλάχιστον ισχύ, προς
δε τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες υπάρχει συμφωνημένος κατ’ ελάχιστον σε ετήσια βάση τιμοκατάλογος, αφετέρου ο τιμοκατάλογος των
παρεχόμενων λιανικών ιατρικών υπηρεσιών παραμένει ανταγωνιστικός.
(γ) Rebate & Clawback
Ο κλάδος της υγείας παρουσιάζει σχετική αύξηση των μεγεθών. Ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και την παράταση εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της συνολικής δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια
και φυσικοθεραπείες. Με τον Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/2013), άρθρο 100, παρ. 5 & 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά εκπτώσεων επί των οφειλών
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες
παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, τέθηκε σε εφαρμογή αυτόματος
μηχανισμός επιστροφών (Clawback) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι το
υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναζητείται από τους συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates) τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες
και σφάλματα.
Με βάση το άρθρο 41 του ν. 4753/2020 ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση
εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 1803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται και στα έτη
2019 έως 2024. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2024, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής
του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες
δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους.
Η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των πιο πάνω υπουργικών αποφάσεων και του εξουσιοδοτικού νόμου για το
rebate και για το clawback. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει επίσης, όλες οι εταιρείες μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στους Πελάτες και τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε
πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών (Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες). Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως είτε τοις
μετρητοίς, είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην είσπραξη από Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία αντιμετωπίζονται επαρκώς από τη
διατήρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ταχείας ρευστοποίησης. Η Εταιρεία, αξιολογεί την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων
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και προβαίνει στο σχηματισμό της απαιτούμενης πρόβλεψης για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης πρόβλεψης για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και εγκεκριμένων
τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της σε τακτή χρονική βάση.
Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων :Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας εξαρτώνται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία. Πολιτική της Εταιρείας, εκτιμώντας τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και
γενικότερα τη διακύμανση των επιτοκίων του ευρώ, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου βασιζόμενα
στο euribor πλέον spread.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει
πρόβλημα από διακύμανση των επιτοκίων για το διάστημα έως και τη λήξη των μακροπροθέσμων δανείων και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει σε
συμβάσεις παραγώγων για εξασφάλιση από τον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου.
Β. Λειτουργικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί με τις εξής μορφές:
•
Απάτη
•
Πλημμελής συμπεριφορά προσωπικού
•
Ανεπάρκεια πληροφοριακών συστημάτων
•
Ανεπάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού

ια) Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. Πρωτ.:
62784/2017)
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών του, έτσι ώστε
να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακολουθεί συστηματικά την Εθνική και
Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και φροντίζει ώστε να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Ο Όμιλος στα πλαίσια
της προσπάθειάς του για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι πιστοποιημένος με το
περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 (Δεκέμβριος 2021).

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι καλύπτουν όλες τις διεργασίες και πρακτικές που ακολουθούνται κατά την
δραστηριότητα του στον κλάδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης . Με γνώμονα την συνεχή προστασία του
περιβάλλοντος έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με το οποίο, έχουν αναγνωριστεί όλες οι περιβαλλοντικές πλευρές καθώς και
τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την λειτουργία του Ομίλου . Οι περιβαλλοντικές πλευρές αξιολογούνται και προκύπτουν οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που δύναται να επηρεάσουν το περιβάλλον.
Η διοίκηση του Ομίλου έχει ορίσει περιβαλλοντική πολιτική βάσει της οποίας:
• Τηρούνται διαδικασίες διαχείρισης και απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων
• Τηρούνται διαδικασίες ανακύκλωσης υλικών
• Ακολουθούνται πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας
• Παρακολουθούνται οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών πόρων
•Πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις καθώς και υιοθετούνται μηχανισμοί ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντικοί δείκτες
Ενεργειακοί Έλεγχοι (επί κτιριακών εγκαταστάσεων , οχημάτων),
Ποσοστό Ανακύκλωσης Σιδηρούχων Μετάλλων,
Ρεύματα ανακύκλωσης: χαρτί, μελάνι, μπαταρίες.

ιβ. Προβλεπόμενη πορεία
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου στην τρέχουσα χρήση προβλέπεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την κλειόμενη χρήση. Η
αδυναμία του δημόσιου τομέα να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η αύξηση των
συμβολαίων ζωής κα υγείας, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των συνεργασιών με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες βελτιώνει
συεχώς τα έσοδα της εταιρείας και του Ομίλου. Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει μια δυναμική και προοπτική, στην οποία
καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας τους και την ενσωμάτωση υψηλής
τεχνολογίας αιχμής στο χώρο της ιατρικής διάγνωσης.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι αισιόδοξη για την μελλοντική της πορεία όμως είναι αδύνατον να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις με την αβεβαιότητα που
υπάρχει στην εγχώρια και διεθνή αγορά λόγω συνέχισης της πανδημίας του ιού COVID-19 αλλα και του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος έχει
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δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μεγενθύνοντας την ενεργειακή κρίση και οδηγώντας σε σημαντική αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα , γεγονότα που
έχουν σημαντική επίδραση στην ιδιωτική κατανάλωση. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και
έχει προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών με απώτερο
σκοπό την διασφάλιση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας κσι την βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της Διοίκησης επικεντρώνονται στην προσπάθεια υιοθέτησης νέου πλαισίου συνεργασιών και μοντέλων λειτουργίας
επενδύοντας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η συνεχής αύξηση της
λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων.Η εκτίμηση είναι ότι η επόμενη διετία θα είναι σταθεροποιητική για την ελληνική αγορά
υγείας. Τα δημόσια ` ταμεία και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι σε δυσχερή θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των
ασφαλισμένων τους και αναζητούν τρόπους μείωσης και εξορθολογισμού της δαπάνης υγείας. Θα επιβάλλουν αυστηρούς ελέγχους στους παρόχους
υπηρεσιών και θα θεσπίσουν ιατρικά διαγνωστικά πρωτόκολλα με αποτελέσματα την εξυγίανση του κλάδου και την επικράτηση των οργανωμένων και
υγιών εταιρειών.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρίας έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε σημαντικές προκλήσεις τα
τελευταία έτη, κατορθώνοντας μέσα από αυτές να ισχυροποιηθεί περαιτέρω.Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας,
ευελπιστούμε να διατηρήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα τα αποτελέσματα για την επόμενη χρήση. Θεωρούμε ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη
την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον των μελών του Δ.Σ. που
παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη των έργων, θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη χρήση. Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την
κατάσταση για να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες
της Εταιρείας και του Ομίλου.

ιβ. Μεταγενέστερα γεγονότα
Τα σημαντικότερα γεγονότα μετά την 31.12.2021 είναι τα ακόλουθα: i) Με την από 27 Iουλίου 2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων
η εταιρεία προέβη σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €4.000.000 στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία στην Κύπρο ΒΙΟ BIOMED INTERNATIONAL
LTD με σκοπό αποπληρωμή υποχρεώσεων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξόφληση υπαρχόντων δανείων, αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και
κάλυψη τρεχόντων εξόδων που απαιτούνται για την λειτουργία της εταιρείας καθώς και για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως την εξαγορά του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με έδρα την Κύπρο, η οποία υλοποιήθηκε με την από 29.7.22 συμφωνία
αγοροπωλησίας ii) η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας CROSSBORDERMEDCARE EUROPE A.B.
με έδρα την Σουηδία με το από 22.3.2022 συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών και της από 18.3.2022 απόφασης του ΔΣ της. iii) Η εταιρεία εντός του 2022
προέβη στην Ίδρυση νέου Υποκαταστήματος επί της οδού Ερμού 29, στην Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624.
iv)Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, ο κόσμος διέρχεται πρωτοφανούς κρίσης προερχόμενης από την πανδημία του COVID-19, η οποία
αναμένεται να έχει πολλαπλές επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, συνεπώς, οι
οικονομικές της επιπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας και της
Ουκρανίας, γεγονός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την αύξηση των τιμών ενέργειας αλλά και το κόστος πρώτων
υλών που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες πληθωριστικές πιέσεις αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν έχουν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας , αφού δεν
έχει καμία έκθεση στις εμπλεκόμενες χώρες. Η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση των τιμών που παρατηρείται έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση
των ανάλογων εξόδων της εταιρείας, παρόλο που τα αυξημένα κόστη αυτά είναι σχετικά σημαντικά η Διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου στα πλαίσια
του προγραμματισμού και των προβλέψεων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης και ως εκ τούτου, οι εν λόγω αυξήσεις δεν αναμένεται να
δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της εταιρείας .
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Κύριοι Μέτοχοι,
Η Εταιρεία, ως ηγέτιδα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών έστω μέσα στο
δυσμενές αυτό κλίμα και θα προσπαθήσει να αναπτύξει νέες καινoτόμες υπηρεσίες τις οποίες θα προωθήσει μέσα από νέα κανάλια διανομής.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

………………………………
Γεώργιος Σπανός
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής
(ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή
για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις
ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”,
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον
τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει,
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε
το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση,
τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή,
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική
κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

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

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και
με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που
μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες [εταιρικές και
ενοποιημένες] οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Ιωάννου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα*
31.12.2021
31.12.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα*
31.12.2021
31.12.2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία

6.1

102.121.381

101.712.559

80.023.408

75.493.335

Επενδύσεις σε ακίνητα

6.2

0

0

183.361

3.268.652

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

6.3

1.336.855

1.162.479

1.323.020

1.141.241

Δικαιώματα χρήσης παγίων

6.4

31.068.380

34.049.307

28.555.779

31.784.926

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6.5

729.769

707.936

631.585

588.020

Υπεραξία

6.6

19.509.442

19.610.809

0

0

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

6.7

0

0

49.347.574

51.917.574

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

6.18

0

155.091

0

0

154.765.826

157.398.181

160.064.727

164.193.749

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

6.8

4.539.582

4.688.250

3.011.689

3.146.444

Εμπορικές απαιτήσεις

6.9

21.311.865

15.599.559

12.920.019

10.658.699

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

6.10

10.454.533

8.023.256

5.047.160

3.524.075

Χρηματοοικονομικα περιουσιακά προϊόντα

6.11

6.333.628

3.211.998

6.333.543

3.211.913

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.12

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.512.380

38.685.560

22.405.643

25.359.254

79.151.987

70.208.624

49.718.054

45.900.384

233.917.813

227.606.805

209.782.781

210.094.133

7.911.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

6.13

7.911.000

7.911.000

7.911.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

6.13

18.782

18.782

18.782

18.782

Λοιπά αποθεματικά

6.14

7.501.780

7.478.746

7.987.157

7.987.157

36.427.714

43.333.101

44.710.285

55.425.531

529.788

-8.232

0

0

52.389.064

58.733.397

60.627.224

71.342.469

Αποτελέσματα εις νέο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

6.15

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

6.16

30.803.376

44.887.364

28.381.815

41.631.620

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

6.17

21.518.925

21.617.735

19.479.434

19.880.955

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

6.18

7.908.247

7.002.851

3.908.329

2.906.911

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

6.19

1.084.273

1.043.964

900.828

783.010

Μακροπρόθεσμες εμπορικές
και λοιπές υποχρεώσεις

6.20

Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

38.852.474

1.209.402

32.298.907

1.209.402

100.167.295

75.761.316

84.969.313

66.411.897

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις

6.21

16.446.686

17.013.086

10.701.701

11.335.823

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6.16

40.768.456

35.113.709

32.450.753

26.452.533

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)

6.17

5.768.386

5.915.224

5.264.980

5.379.498

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

6.22

2.282.417

1.878.562

1.082.042

969.499

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.23

16.095.509

33.191.512

14.686.769

28.202.414

81.361.454

93.112.093

64.186.244

72.339.767

233.917.813

227.606.805

209.782.781

210.094.133

Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2021

Αναθεωρημένα*
31.12.2020

(ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

Κύκλος εργασιών

6.24

164.525.296

130.479.204

125.892.009

97.591.637

Κόστος πωλήσεων

6.25

-124.376.781

-112.352.437

-95.172.238

-84.314.515
13.277.122

Μικτά Κέρδη

31.12.2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα*
31.12.2020

40.148.515

18.126.766

30.719.771

Λοιπά έσοδα

6.26

2.059.062

1.135.455

1.335.515

951.560

Έξοδα Διοίκησης

6.25

-17.092.685

-15.689.113

-12.318.384

-11.044.393

Έξοδα Διάθεσης

6.25

-4.765.629

-3.309.254

-4.124.261

-3.036.994

Λοιπά έξοδα
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων, Τόκων
και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων

6.27

-819.719

-1.166.502

-254.715

-324.478

19.529.543

-902.647

15.357.926

-177.183

Χρηματοοικονομικά έσοδα

6.28

278.521

106.356

275.166

69.327

Χρηματοοικονομικά έξοδα

6.29

-3.887.953

-3.584.730

-3.220.139

-3.090.869

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

6.30

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

6.31

574.588

-577.905

574.588

-577.907

16.494.699

-4.958.927

12.987.541

-3.776.633

-2.769.926

-4.445.942

-2.186.698

87.901

13.724.773

-9.404.869

10.800.842

-3.688.732

13.016.082

-9.578.466

708.691

173.597

-41.637

-32.912

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν θα μεταφερθούν
στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες χρήσεις:
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημιά)

-4.677

-45.574

Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με τα αναλογιστικά κέρδη /
(ζημιές)

1.029

10.938

9.160

7.899

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή (24% σε 22%)

-5.137

0

-5.715

0

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

42.098

0

42.098

0

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα

33.313

-34.636

3.907

-25.013

13.758.087

-9.439.505

10.804.749

-3.713.746

13.049.391

-9.613.102

708.696

173.597

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Την 30.06.2021 ενσωματώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών "Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ" και Βιοαναλυτική
Απεικόνιση ΑΕ" στη μητρική εταιρεία (Σχ. Σημείωση 3.1.4) στην Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης και Συνολικού Εισοδήματος .
*Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου στην Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης και Συνολικού Εισοδήματος ενσωματώνουν
•
τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής
πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
•
τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση
15)

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
Άρτιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη εις νέο*

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19

7.911.000
0

18.782
0

7.478.746
0

55.206.262
1.820.352

-103.291
0

70.511.499
1.820.352

Αναθεωρημένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
(Ζημιές)/Κέρδη περιόδου

7.911.000
0

18.782
0

7.478.746
0

57.026.614
-9.578.466

-103.291
173.597

72.331.851
-9.404.869

0

0

0

-34.636

0

-34.636

7.911.000

18.782

7.478.746

47.413.512
-8.411

70.307
0

62.892.347
-8.411

Αγορά τμήματος οντότητας

0

0

0

0

60.000

60.000

Διανομή μερίσματος

0

0

0

-4.072.000

-138.539

-4.210.539

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

7.911.000

18.782

7.478.746

43.333.101

-8.232

58.733.397

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

7.911.000

18.782

7.478.746

41.308.803

-8.893

56.708.439

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19
Αναθεωρημένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

0
7.911.000

0
18.782

0
7.478.746

2.024.298
43.333.101

660
-8.232

2.024.958
58.733.397

Κέρδη περιόδου
Εσωτερικές μεταφορές

0
0

0
0

0
0

13.016.082
-9.744

708.691
-1.397

13.724.773
-11.140

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0

0

0

33.308

5

33.313

7.911.000
0

18.782
0

7.478.746
23.034

56.372.748
-23.034

699.067
0

72.480.343
0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Εσωτερικές μεταφορές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Τακτικό Αποθεματικό
Διανομή μερίσματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

0

0

0

-19.922.000

-169.279

-20.091.279

7.911.000

18.782

7.501.780

36.427.714

529.788

52.389.064

Την 30.06.2021 ενσωματώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών "Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ" και Βιοαναλυτική
Απεικόνιση ΑΕ" στη μητρική εταιρεία (Σχ. Σημείωση 3.1.4)
*Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε περιόδους
υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19
Αναθεωρημένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Υπέρ το Άρτιο

Κέρδη εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

7.911.000

18.782

7.987.157

61.604.196

77.521.135

0

0

0

1.607.080

1.607.080

7.911.000

18.782

7.987.157

63.211.276

79.128.215

(Ζημιές)/Κέρδη περιόδου

0

0

0

-3.688.732

-3.688.732

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0

0

0

-25.013

-25.013

7.911.000

18.782

7.987.157

59.497.531

75.414.469

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Διανομή μερίσματος

0

0

0

-4.072.000

-4.072.000

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

7.911.000

18.782

7.987.157

55.425.531

71.342.469

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

7.911.000

18.782

7.987.157

53.622.803

69.539.741

0

0

0

1.802.728

1.802.728

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19
Αναθεωρημένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

7.911.000

18.782

7.987.157

55.425.531

71.342.469

Κέρδη περιόδου
Ζημία από απορρόφηση θυγατρικών
(Σχ.Σημείωση3.1.4)

0

0

0

10.800.842

10.800.842

0

0

0

-1.597.995

-1.597.995

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0

0

0

3.907

3.907

7.911.000

18.782

7.987.157

64.632.285

80.549.224

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Διανομή μερίσματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

0

0

0

-19.922.000

-19.922.000

7.911.000

18.782

7.987.157

44.710.285

60.627.224

Την 30.06.2021 ενσωματώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών "Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ" και Βιοαναλυτική
Απεικόνιση ΑΕ" στη μητρική εταιρεία (Σχ. Σημείωση 3.1.4)
*Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε περιόδους
υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος)

ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε Ευρώ)
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων από τράπεζες)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση συμμετοχών
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1-31.12.2021

Αναθεωρημένα
31.12.2020

1.1-31.12.2021

Αναθεωρημένα
31.12.2020

16.494.699

(4.958.927)

12.987.541

(3.776.633)

12.692.731
(250.974)
(847.116)
3.868.563
(9.523.926)
148.669
9.391.566

12.932.660
91.975
346.835
3.474.109
4.077.414
(610.298)
2.000.428

10.638.219
(77.634)
(853.758)
3.220.139
(4.479.953)
193.843
4.681.958

10.960.562
(49.873)
(3.974.761)
3.648.841
(1.080.937)
(551.275)
1.450.351

(3.990.514)

(3.577.830)

(3.378.174)

(3.701.575)

2.776.737

(26.040)

2.149.841

0

30.760.434
0
(4.256.930)
58.064
0
(2.404.436)

13.750.325

25.082.023

2.924.700

(8.607.254)
0
(150.000)
6.825.275

(2.980.952)
56.618
1.400.000
(2.404.442)

(6.331.687)
0
(1.810.000)
11.391.873

114.537

189.678

111.189

163.052

(6.488.765)

(1.742.301)

(3.817.587)

3.413.238

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Μεταβολές κεφαλαίου μισθώσεων
Εξοφλήσεις δανείων

0
(7.150)
10.200.000
(6.350.289)
(18.340.199)

60.000
0
32.700.000
(4.999.087)
(7.019.362)

0
0
6.200.000
(5.777.994)
(13.343.480)

0
0
30.700.000
(4.501.326)
(6.901.760)

Μερίσματα πληρωθέντα από μείωση μετοχ. Κεφαλαίου ή πληρωθέντα μερίσματα

(11.947.211)

(3.608.981)

(11.534.567)

(3.470.442)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-26.444.850

17.132.570

-24.456.042

15.826.472

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

-2.173.181

29.140.594

-3.191.607

22.164.410

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

38.685.560

9.418.150

25.359.254

3.194.844

0

126.816

237.996

0

36.512.380

38.685.560

22.405.643

25.359.254

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα απορροφούμενων εταιρειών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της περιόδου

Την 30.06.2021 ενσωματώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών "Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ" και
Βιοαναλυτική Απεικόνιση ΑΕ" στη μητρική εταιρεία (Σχ. Σημείωση 3.1.4)
*Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν
•
τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή
λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
•
τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ.
Σημείωση 15)
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1 Σύντομο ιστορικό
Στις 23/9/1980 ιδρύεται από τον ιατρό-βιοχημικό Dr. Ευάγγελο Σπανό, M.D., PhD., M.Sc., η «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε»,
με έδρα στην Βασ. Σοφίας 60 – Αθήνα. Ως διαγνωστικό εργαστήριο διενεργούσε πρωτοποριακές στον ελληνικό χώρο εξετάσεις με πλεονέκτημα
την εισαγωγή ραδιοϊσοτόπων στον προσδιορισμό των ορμονών.
Στις 18/04/2020 έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Σπανός, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, νικημένος από τον ιό SARS
COV-2, με την ονομασία Covid-19, μετά από άνιση μάχη λίγων εβδομάδων. Ο Ευάγγελος Σπανός γεννήθηκε στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και το 1969
πήρε το Πτυχίο της Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ έπειτα από δέκα χρόνια έλαβε διδακτορικό στην
Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία, από το Royal Postgraduate Μedical School του Hammersmith Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το 1981
προχώρησε στην ίδρυση της Βιοιατρικής και το 1986 στη δημιουργία του πρώτου πολυδύναμου διαγνωστικού κέντρου στην Ευρώπη.
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Βιοιατρικής στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επί των διαγνωστικών
εξετάσεων που διενεργεί. Αντικειμενική επιβεβαίωση της αξιοπιστίας αποτελούν οι τιμητικές διακρίσεις (1η και 2η θέση), που απέσπασε η
Βιοιατρική συμμετέχοντας τόσο σε εθνικά (ΕΣΕΑΠ 200 εργαστήρια), όσο και σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Biorad 500 εργαστήρια) εξωτερικής
ποιοτικής αξιολόγησης. Η Βιοιατρική είναι ο πρώτος φορέας πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το διεθνές
πρότυπο ISO 9001 και από το 1999 έως σήμερα εφαρμόζει με επιτυχία το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας. Σήμερα, η Βιοιατρική αποτελεί ένα
από τα πρώτα κλινικά εργαστήρια στην Ελλάδα με ένα ευρύ φάσμα διαπιστευμένων εξετάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189 (Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης – Αρ. Πιστοπ. 356-3). Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει η Βιοιατρική αποδεικνύεται περαιτέρω από την στρατηγική
της συνεργασία με τα φημισμένα εργαστήρια της Mayo Clinic (Η.Π.Α.) για εξιδεικευμένες και σπάνιες ιατρικές εξετάσεις, η οποία επιτεύχθηκε
μετά από μία σε βάθος αξιολόγηση της αξιοπιστίας των εργαστηρίων μας. Πέραν τούτου, η Βιοιατρική έχει επιλεγεί από την Roche Diagnostics
ως ένα από τα ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς της για την πλήρη αυτοματοποίηση των εργαστηρίων.
Ο Όμιλος στα πλαίσια της προσπάθειάς του για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι
πιστοποιημένος με το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 (Δεκέμβριος 2021).
Για τέταρτη φορά ο Ομιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναδείχθηκε το 2020, True Leader στον ομώνυμο θεσμό της ICAP, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ο Όμιλος ξεχώρισε ανάμεσα σε 31.000 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν για την πορεία και την απόδοσή
τους, βάσει μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων (κερδοφορία, αύξηση προσωπικού, κορυφαία θέση στον κλάδο, υψηλή διαβάθμιση
πιστοληπτικής ικανότητας). Η εταιρεία λαμβάνει συνεχώς βραβεία επιχειρηματικής αριστείας μεταξύ των οποίων 1η θέση στον κλάδο των ιατρικών
υπηρεσιών (ICAP 2014), EUROPEAN BUSINESS AWARDS (2014/2015/2016/2017), DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY (2015), GROWTH AWARDS
(2016/2017) και 3ο FASTEST GROWING COMPANIES 2017 (29η θέση FORTUNE).
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις επιχειρηματικής αριστείας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας
Patient Partnerships Awards 2021 – “Most Valuable Covid-19 Pandemic Programs to support healthcare workers and communities” – Bronze
Award
Cyprus Healthcare Business Awards – «Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση, Επενδυτική Δραστηριότητα, ή/και Συμβολή στην απασχόληση» –
Silver Award
Cyprus Healthcare Business Awards – «Ποιότητα Υπηρεσιών» – Bronze Award
Golden Business Leaders in Greece (2008-2014)
True Leaders Awards (2010)
Ernst & Young – Entrepreneur of the year (2013)
1η θέση στον κλάδο των Ιατρικών Υπηρεσιών (ΙCAP 2014)
European Business Awards (2014/2015/2016/2017)
Diamonds of the Greek Economy (2015)
Growth Awards 2016
Growth Awards 2017 (μεταξύ των 21 πιο δυναμικών εταιρειών στην Ελλάδα)
Tαχύτερα Aναπτυσσόµενες Eπιχειρήσεις στην Ελλάδα 2017 (29η θέση στο Fortune)
Healthcare Business Awards (2018)
Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας (2018)
True Leaders Awards (2018)
True Leaders Awards (2019)

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.bioiatriki.gr
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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Εταιρεία») και τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ίδια
πρότυπα, για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 (όπου θα αποκαλείται στο εξής «Όμιλος»).
1.2 Φύση δραστηριοτήτων
Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ από την ίδρυσή της και εφ’ εξής παρέχει πρωτοποριακές και μοναδικές διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής ποιότητας στο χώρο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (διαγνωστικός τομέας) στην Ελλάδα γεγονός που αποτελεί και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στην αγορά.
Στα περισσότερα υποκαταστήματα της εταιρείας λειτουργούν τα πιο κάτω αναφερόμενα τμήματα
1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
4. ΙΟΛΟΓΙΚΟ
5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
6. ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
7. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (PCR)
8. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
9. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
10. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
11. ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
12. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
13. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
14. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
15. ΥΠΕΡΗΧΩΝ
16. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
17. ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ
18. ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
19. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
20. ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
21. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο Όμιλος έχει ισχυρή παρουσία και στο χώρο της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των θυγατρικών «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»,
«ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» , στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» διαθέτει άρτιο εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός αφενός
παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα αφετέρου επιταχύνει σε μέγιστο βαθμό την όλη διαδικασία των εξετάσεων που θα διενεργηθούν στα
διαγνωστικά κέντρα μας.
Τα κεντρικά εργαστήρια (βιοχημικά, ορμονολογικά, ανοσολογικά, αιματολογικά και μικροβιολογικά) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λευκωσία
και Λεμεσό είναι πλήρως αυτοματοποιημένα σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Από την παραλαβή του δείγματος μέχρι
την αποστολή των αποτελεσμάτων, όλη η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με τα πλέον σύγχρονα ρομποτικά συστήματα από τις
κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρίες του χώρου (Roche, Sysmex και Siemens).
Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης των εξετάσεων αίματος ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα λάθους, επιτρέπει την πλήρη
ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του κάθε δείγματος του ασθενούς, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα. Αυτό
αποδεικνύεται και από τις κορυφαίες πρώτες θέσεις που κατέχει ο εργαστηριακός τομέας του ομίλου σε συμμετοχή σε ελληνικά και ευρωπαικά
προγράμματα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας.
Η άμεση αναγνώριση προβληματικών ή ακατάλληλων προς ανάλυση δειγμάτων συνεπάγεται αύξηση της αναλυτικής ικανότητας και μείωση των
χρόνων διεκπεραίωσης των εξετάσεων. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της πλήρους αυτοματοποίησης είναι:
Αξιοπιστία εργαστηριακών αποτελεσμάτων
Εξάλειψη ανθρώπινων λαθών
Ταχύτητα αποτελεσμάτων
Μικρότερη ποσότητα δείγματος
Πλήρης ταυτοποίηση ασθενούς και δείγματος
Πλήρης ιχνηλασιμότητα του δείγματος
Ανάκτηση των αποθηκευμένων δειγμάτων για επανέλεγχο
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαχρονικά δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αυτόματων συστημάτων αιχμής που βελτιώνουν τη
συνολική αποδοτικότητα και ποιότητα των εξετάσεων και μειώνουν τον χρόνο διεκπεραίωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετηθεί μια νέα αρχή λειτουργίας στον χώρο των κλινικών εργαστηριών, που βασίζεται στην Πλήρη Αυτοματοποίηση
Εργαστηρίου (TLA). Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων και ρομποτικών συστημάτων για την εκτέλεση όλων των φάσεων
του κλινικού εργαστηριακού ελέγχου (προαναλυτική, αναλυτική και μετα-αναλυτική φάση). Κάθε σύστημα εκτελεί λειτουργίες όπως τιτλοφόρηση
δειγμάτων, ταυτοποίηση, προετοιμασία, μεταφορά και απομάκρυνση από τους αναλυτές, φύλαξη σε ψύξη με αρχειοθέτηση. Όλες οι λειτουργίες
γίνονται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
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Τα εργαστήρια του Ομίλου είναι εξοπλισμένα με τρία (3) συστήματα προανάλυσης της Roche Diagnostics, καθένα από τα οποία έχει τη
δυνατότητα να επεξεργαστεί 400 δείγματα την ώρα χρησιμοποιώντας γραμμικό κώδικα (bar code). Κάθε δείγμα φέρει ένα μοναδικό γραμμικό
κώδικα (bar code) ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή σφαλμάτων στη προαναλυτική φάση. Τα δείγματα διαχωρίζονται αυτόματα και
προωθούνται στα επιμέρους Εργαστηριακά Τμήματα. Τα συστήματα προανάλυσης είναι συνδεδεμένα (online) με ένα μεγάλο πλήθος
διαφορετικών βιοχημικών και ανοσολογικών αναλυτών ο καθένας από τους οποίους έχει δυνατότητα να επεξεργαστεί από 170 μέχρι 2.000
δείγματα την ώρα.
Η αυτοματοποίηση ολοκληρώνεται στη μονάδα ψυχόμενης φύλαξης που μπορεί να φυλάξει έως 27.000 δείγματα, ενώ αποθηκεύει σε
ηλεκτρονικό αρχείο τη θέση κάθε φιαλιδίου για μελλοντική ανάκτηση. Υπό τον έλεγχο υπολογιστή, ένα δείγμα μπορεί να ανακτηθεί αυτόματα και
να μεταφερθεί σε μία προκαθορισμένη μονάδα εργασίας ή αναλυτικό σύστημα για επαναληπτικό ή περαιτέρω έλεγχο. Το σύστημα TLA στη
συνέχεια επιστρέφει το φιαλίδιο στη μονάδα ψυχόμενης φύλαξης.
Το καινοτόμο αυτοματοποιημένο σύστημα προανάλυσης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μειώνει σημαντικά τον χρόνο που αναλώνεται για τις σημάνσεις:
TNP (test not performed – η εξέταση δεν εκτελέστηκε) και
QNS (quantity not sufficient – ποσότητα δείγματος ανεπαρκής)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ
Ο όμιλος είναι εξοπλισμένος με σύγχρονους Μαγνητικούς Τομογράφους των εταιρειών GE, Philips SIEMENS για την κάλυψη όλων των εφαρμογών,
στο σύνολο των συστημάτων .
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές του Μαγνητικού Τομογράφου την ολόσωμη Μαγνητική Αγγειογραφία και
Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς ενηλίκων και παιδιών. Επίσης στον εξοπλισμό των τμημάτων Μαγνητικής Τομογραφίας συμπεριλαμβάνεται
σύστημα που δίνει την δυνατότητα για μία από τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές του Μαγνητικού Τομογράφου την ολόσωμη Μαγνητική
Τομογραφία (Whole Body Imaging Virtual PET) ως μεθόδο screening και παρακολούθησης νεοπλασιών.
Μαγνητικός Τομογράφος DISCOVERY MR 750 3.0 Tesla, της General Electric, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, με καινοτόμες εφαρμογές στο
πλαίσιο της πρόληψης και της σωστής διάγνωσης των απεικονιστικών ευρημάτων. Αυξάνει την ισχύ διείσδυσης στα εξεταζόμενα όργανα,
βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και ελαττώνει σημαντικά τους χρόνους εξέτασης και λήψης των αποτελεσμάτων.
Μαγνητικός Τομογράφος MR Optima 450W with GEM Suite 1.5 Tesla, της General Electric, είναι ένα δυνατό σύστημα, ικανό να ανταπεξέλθει σε
όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης απεικόνισης της μαγνητικής τομογραφίας. Είναι ένας ευρύς, φωτεινός μαγνητικός τομογράφος, με ανοιχτό
σχεδιασμό, χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν τον υπέρβαρο ασθενή ή τον εξεταζόμενο που αισθάνεται κλειστοφοβία.
Ισχυρό του σημείο, που το κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα ήδη εγκατεστημένα μηχανήματα στην Αττική είναι η δυνατότητα λήψης εικόνων και
εκτέλεσης εξετάσεων, χρησιμοποιώντας ακολουθίες silent, μηδενίζοντας ουσιαστικά τον θόρυβο που ακούει ο εξεταζόμενος κατά την ώρα της
λήψης των εικόνων. Η εξέταση γίνεται πλέον ευχάριστη για τον ενήλικα εξεταζόμενο, ενώ τίποτα δεν εμποδίζει τους μικρούς ασθενείς να
κοιμηθούν κατά την ώρα της εξέτασης.
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ
Όλα τα συστήματα αξονικών τομογράφων του Ομίλου είναι τελευταίας γενιάς ώστε να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης δόσης
ακτινοβολία. Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων της η Βιοϊατρική περιλαμβάνει Αξονικούς Τομογράφους πολλών ανιχνευτών (64 τομών)
εξειδικευμένους στην κάλυψη των καρδιολογικών εφαρμογών, αξονική τομογραφία καρδιάς και αξονική στεφανιογραφία. Πρόκειται για
κορυφαία συστήματα της κατασκευάστριας εταιρείας (GE -SIEMENS - PHILIPS) με τα οποία επιτυγχάνεται σημαντικού βαθμού μείωση της δόσης
ακτινοβολίας.
Αξονικός Τομογράφος DISCOVERY CT 750 High Definition της General Electric, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η σημαντική μείωση της
δόσης της ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος (έως και 83% λιγότερο) και η δυνατότητα εκτέλεσης Spectral Imaging. Δηλαδή επιτυγχάνεται
μείωση της δόσης ακτινοβολίας και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, συνδυασμός που οδηγεί σε εγκυρότερη διάγνωση.
Υπολογιστικός Τομογράφος PET/CT Discovery IQ (ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Η Ποζιτρονική Υπολογιστική Τομογραφία (PET/CT) μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη απεικόνιση διαφόρων τύπων κακοήθειας και να
συνεισφέρει στη βελτίωση της διάγνωσης, σταδιοποίησης, παρακολούθησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, την έγκαιρη απεικόνιση
υποτροπής της νόσου, στον καλύτερο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας και γενικότερα να οδηγήσει στη λήψη ορθότερων θεραπευτικών
αποφάσεων. Η PET/CT συνδυάζει την ανατομική απεικόνιση (CT) με τη λειτουργική-μεταβολική απεικόνιση (ΡΕΤ), που επιτρέπει την οπτικοποίηση
της δραστηριότητας του κυτταρικού μεταβολισμού μέσω της χρήσης ειδικών ανιχνευτών. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πραγματικότητα τόσο η
διάγνωση σύνθετων περιπτώσεων όσο και η παρακολούθηση της νόσου. Χάρη στη μεγαλύτερη ευαισθησία των ανιχνευτών που διαθέτουν, τα
συγκεκριμένα μηχανήματα προσφέρουν καλύτερη ποιότητα εικόνας, και μάλιστα με μικρότερη ποσότητα απεικονιστικού φαρμάκου, ακόμη και
τη μισή, ενώ είναι και πολύ ταχύτερο.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ακτινολογικά συστήματα τα οποία υποστηρίζονται με ψηφιακά συστήματα εξασφαλίζοντας
υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας απεικόνιση.
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ
Με συνέπεια στην τεχνολογική εξέλιξη και ιδιαίτερη έμφαση στη ποιότητα της Μαστογραφίας οι ψηφιακοί Μαστογράφοι των εργαστηρίων του
ομίλου είναι τελευταίας τεχνολογίας χαμηλής δόσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας.
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ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ
Σύγχρονα συστήματα ορθοπαντομογράφων κλασικά και ψηφιακά δίνουν την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων
(κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ γ-camera
Τα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής είναι εξοπλισμένα με συστήματα γ-camera μονής ή διπλής κεφαλής, εφοδιασμένα με κατευθυντήρες
κατάλληλους για διαφορετικές ενέργειες ανταποκρινόμενοι σε όλο το φάσμα των ραδιοϊσοτόπων και σπινθηρογραφημάτων στατικών,
δυναμικών, ολόσωμων (whole body) και τοπογραφικών (SPECT) μελετών.
Η λειτουργία των παραπάνω μηχανημάτων και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών πιστοποιούνται από :
1. Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 (Μονάδες Αμπελοκήπτων, Μιχαλακοπούλου, Θεσσαλονίκης) Bureau
Veritas
2. Διευρωπαϊκά Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου, BIORAD LABORATORIES, 1η θέση μεταξύ 520 ευρωπαϊκών εργαστηρίων, College of
American Pathologists (CAP), United Kingdom External Quality Assessment (UKNEQAS), Cytogenetic European Quality Assessment
(CEQA)
3. Ε.Σ.Ε.Α.Π. (Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας) 1η θέση για την Ελλάδα και Κύπρο στο κομμάτι της κλινικής χημείας
4. Διαπίστευση σε ευρύ φάσμα κλινικών εξετάσεων κατά ΙSO 15189, κλινικών εργαστηρίων, (Αρ. Πιστ. 356-3), Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ)

1.3 Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
Η δομή του Ομίλου έχει ως εξής:
ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ - ΣΧΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Μητρική

-

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Μητρική

Ολική ενοποίηση

YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED

ΚΥΠΡΟΣ

65%-Έμμεση

Ολική ενοποίηση

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ–ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

100%-Άμεση

Ολική ενοποίηση

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ–ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

100%-Έμμεση

Ολική ενοποίηση

BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED

ΚΥΠΡΟΣ

100%-Άμεση

Ολική ενοποίηση

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

100%-Άμεση

Ολική ενοποίηση

DIGITAL HEALTH SOLUTIONS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

70%-Άμεση

Ολική ενοποίηση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις)

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (Νοσηλευτικές υπηρεσίες)

Συναφείς με την υγεία υπηρεσίες

1.4 Γεωγραφική κάλυψη Ομίλου
Η Εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, κυρίως στην Αττική (στην μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών και στον Πειραιά) και τη
Θεσσαλονίκη μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου υποκαταστημάτων – διαγνωστικών κέντρων. Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι εγκαταστημένο
διαγνωστικό εργαστήριο, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες αναλύσεων δειγμάτων και διαγνωστικών εξετάσεων για τους συνεργάτες ιατρούςμικροβιολόγους του νησιού. Ο Όμιλος έχει παρουσία στην Κύπρο στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.
Η γεωγραφική ανάπτυξη του Ομίλου έχει αναλυτικά ως ακολούθως:

Α/Α
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1

Λ. Κηφισίας 132 και Παπαδά, 11528, Αθήνα

2

Ηρ. Πολυτεχνείου 55-57, 18535, Πειραιάς

3

Λ. Βουλιαγμένης 578, 17456, Άλιμος

4

Λ. Μεσογείων 384 , 15342, Αγ. Παρασκευή

5

Ελ. Βενιζέλου 155, 17672, Καλλιθέα

6

Μελ. Μερκούρη 34, 14121, Ν. Ιωνία

7

Ερμού 53, 54623, Θεσσαλονίκη

8

Παν. Τσαλδάρη 75-77, 12134, Περιστέρι

9

Λ. Κηφισσίας 225-227, 14561, Κηφισιά

10

Αισχύλου & Ηρακλέους 2, 15234, Χαλάνδρι

11

Μιχαλακοπούλου 2-6, 11528, Αθήνα

12

Λ. Βασ. Όλγας 154, 54645, Θεσσαλονίκη

13

Λ. Θεσσαλονίκης 2, 57019, Περαία Θεσσαλονίκης

14

Λ. Μαραθώνος, Κρήτης & Σαλαμίνος, 15351, Παλλήνη

15

Λ. Βουλιαγμένης 187 & Άρτης, 16674, Γλυφάδα

16

Λ. Αθηνών 429, 12243, Αιγάλεω

17

Εθν. Αντιστάσεως 18, 55133, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

18

Μ. Καραολή-Α. Δημητρίου 150, 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

19

Κλεάνθους10-10Β, 56642, Θεσσαλονίκη

20

Α. Παπανδρέου 246, 56626, Συκιές Θεσσαλονίκης

21

Γρ. Κολωνιάρη 53-55, 54629, Θεσσαλονίκη

22

Χελμού 24, 14565, Άγιος Στέφανος Αττικής

23

Λ. Αθηνών 5, 13671, Αχαρνές Αττικής

24

Λ. Ελ. Βενιζέλου 231, 17563, Π. Φάληρο Αττικής

25

Λ. Δημοκρατίας 73, 15127, Μελίσσια Αττικής

26

Λ. Αμαρουσίου 14, 14122, Ηράκλειο Αττικής

27

Λ. Βουλιαγμένης 191, 17237, Δάφνη

28

Γρ. Λαμπράκη 93, 18120, Κορυδαλλός

29

Π. Ράλλη 235, 18450, Νίκαια

30

Π. Ράλλη 250, 18450, Νίκαια

31

Σουνίου & Μυρινούντος, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

32

26 χλμ. Λ. Μαραθώνος, θέση Αγ. Βαρβάρα, 19009, Ραφήνα Αττικής

33

Πατησίων 180 & Ίμβρου 1, 11257, Αθήνα

34

Λ. Βάρης Κορωπίου 6, 16672, Βάρη

35

Ελ. Βενιζέλου 133, 16343, Ηλιούπολη Αττικής

36

Λ. Λαγκαδά 234, 54629, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

37

Λ. Αλεξάνδρας142, 11471, Αθήνα

38

Ελ. Βενιζέλου 163, 14671, Νέα Ερυθραία

39

Γούναρη 131, 16561, Γλυφάδα Αττικής

40

28ης Οκτωβρίου 13, 34100, Χαλκίδα

41

Θεμ. Σοφούλη 35, 54655, Θεσσαλονίκη

42

Γρ. Λαμπράκη 61, 54351, Θεσσαλονίκη (Τούμπα)

43

Λ. Θηβών 513, 12243, Αιγάλεω
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44

Ικαρίας και Εθνάρχου Μακαρίου 6, 12132, Περιστέρι Αττικής

45

Ολυμπιάδος 119, 54634, Θεσσαλονίκη

46

Μακρυγιάννη 92-94, 56431, Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης

47

Βυζαντίου 87, 14234, Ν. Ιωνία Αττικής

48

Αγ. Δημητρίου 54, 17343, Αγ. Δημήτριος Αττικής

49

Φιλελλήνων 35, 18536, Πειραιά Αττικής

50

Λ. Κηφισίας 342, 15233, Χαλάνδρι

51

Κώστα Βάρναλη 1, 57004, Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης

52

Ελπιδος 20,56535 Πολίχνη Θεσσαλονικης

53

Μ.Αλεξάνδρου 13 και Παπαφλέσσα ,56123 Αμπελοκηποι Θεσ/κη

Οι λοιπές εταιρείες του ομίλου δραστηριοποιούνται γεωγραφικά ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS
BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED
YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED

ΠΟΛΗ
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Θεσσαλονίκη (κέντρο)
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Θεσσαλονίκη
Κηφισιά
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Λεμεσός, Κύπρος
Λευκωσία, Κύπρος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μ. Γερουλάνου 15
Μητροπόλεως 86
Λ. Κηφισίας 132
Τσιμισκή Ιωάννου 77
Λ. Κηφισίας 225 - 227
Συντ. Δαβάκη 1
Libra Tower, 4th floor
Ιφιγενείας 59

Ο Όμιλος έχει παρουσία στην Κύπρο στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.
Στην θυγατρική εταιρεία YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED με έδρα την Κύπρο λειτουργούν τα κάτωθι εργαστήρια και κέντρα
δειγματοληψίας :

ΠΟΛΗ

Εργαστήρια

1

Λευκωσία

Ιφιγενείας 59, 2ος όροφος , 2003, Στρόβολος

2

Λευκωσία

Λεωφ. Λεμεσού 100 (Πολυδύναμο κέντρο) 2015, Στρόβολος

3

Λεμεσός

Λεωφ. Νίκης 1, 4108, Άγιος Αθανάσιος

ΠΟΛΗ

Κέντρα Δειγματοληψίας

1

Λευκωσία

Ιφιγενείας 59, 1ος, 2003, Στρόβολος

2

Λευκωσία

Μάρκου Δράκου 8, 2409, Έγκωμη

3

Λευκωσία

Γρηγόρη Αυξεντίου 21Γ, 2560, Αγία Βαρβάρα

4

Λευκωσία

Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 110Α , 2364, Άγιος Δομέτιος

5

Λευκωσία

Λεωφ. Κυρηνείας 132Α , 2113, Αγλαντζιά

6

Λευκωσία

Λεωφ. Τροόδους 15Β , 2722, Αστρομερίτης

7

Λευκωσία

Γρίβα Διγενή 21 , 2614, Αρεδιού

8

Λευκωσία

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 10 , 2330, Λακατάμια

9

Λευκωσία

Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 Μέγαρο Νέμεσις , 2223, Λατσιά

10

Λευκωσία

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 55Α , 2414, Μακεδονίτισσα

11

Λευκωσία

Λεωφ. Αθαλάσσας 66Α , 2023, Στρόβολος

12

Λευκωσία

Θεοδόση Πιερίδη 40Β , 2480, Τσέρι

13

Πάφος

Αγίου Σπυρίδωνος 23 , 8021

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

27

14

Λεμεσό

Αγίας Φυλάξεως 236 , 3082

15

Λάρνακα

Άρτας 14 Panelsons Court , 6036

1.5 Λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους:
•
Της διάγνωσης και προληπτικής ιατρικής
Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής
επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2000 με την ανάπτυξη Πολυιατρείου και διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών,
απεικονίσεων, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής κ.λ.π. και να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο μέσο διάγνωσης και απεικόνισης της ιατρικής ή
βιοϊατρικής τεχνολογίας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών
στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής, του
Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ, ή με οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο σχετικά με την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ο Όμιλος εταιρειών της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ» συνεργάζεται πανελλαδικά με δίκτυο 350 διαγνωστικών κέντρων και 1.500 ιατρών όλων των ειδικοτήτων
σε 85 πόλεις καθώς επίσης και με δίκτυο φυσικοθεραπευτηρίων και ιατρικού νοσηλευτικού κέντρου λειτουργίας 24 ώρων το 24ωρο.
•
Της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών
Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας έχει ως σκοπό την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κλινικών παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών, στην
παροχή υπηρεσιών υγείας κάθε μορφής σχετικά με τη διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία και αποθεραπεία, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σε θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών μονάδων του τομέα υγείας.
Ο Όμιλος έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων, ερευνών και μελετών με σκοπό την προαγωγή των μεθόδων διάγνωσης,
πρόληψης και θεραπείας, την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και γενικότερα την
ενημέρωση των ιατρών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας, καθώς και τις σχετικές επιστημονικές εξελίξεις,
δι' ειδικών εκδόσεων, προβολών, ομιλιών και γενικότερα δια κάθε πρόσφορου μέσου.
Η αποτελεσματικότητα και επιστημονική εγκυρότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας πιστοποιούνται από μια σειρά επιτυχών αξιολογήσεων
σε εθνικά και διεθνή προγράμματα.
•

Διεθνή προγράμματα:
α) Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικών ποιοτικών συγκρίσεων της BIORAD Laboratories και τα αποτελέσματα των
τεστ τα οποία πραγματοποιούνται στο εργαστήριό μας συγκρίνονται με τα αποτελέσματα από αλλά 550 κορυφαία ευρωπαϊκά
εργαστήρια, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στον πίνακα αξιολόγησης.
β) Η συνεργασία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ με το Αμερικάνικο Νοσηλευτικό Κέντρο Mayo Clinic –ένα από τα πλέον φημισμένα νοσηλευτικά
ιδρύματα παγκοσμίως- δίνει την δυνατότητα στους ιατρούς και ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε απόλυτα εξειδικευμένες εξετάσεις
που δεν γίνονται στην χώρα μας, χωρίς επιπλέον κόστος.

•

Εθνικά προγράμματα:
Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετέχει σε πρόγραμμα του Ε.Σ.Ε.Α.Π. (Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας) καταλαμβάνοντας
συνεχώς μια εκ των τριών πρώτων θέσεων.

2. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επιμέτρησης
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31/12/2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους
όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητάς (on going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους (καλούμενες εφεξής
«Διερμηνείες»), όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. ή I.F.R.S.) απαιτεί τη χρήση
εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών
μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.
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3. Βασικές λογιστικές αρχές
3.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ
17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη
επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να
απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιημένενες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και
άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά
το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις
σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα
λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να
γνωστοποιήσει. . Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης
Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021)

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων
επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19
οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

3.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες
Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε
τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση
των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο
συγκεκριμένα:
-

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε
από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση.
Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
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-

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα
κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα
Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022.

•

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό
όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας.
Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων,
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον,
τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν
αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων
του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας
την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται
κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των
υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την
απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο
αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να
υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες
της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την
ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να
διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την
αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της
πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2023)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των
λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο
χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις
απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών
πολιτικών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποπήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ
αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης
εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής
πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν
από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές
οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις
αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές
οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής
Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17
προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από
ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη
χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών
Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.1.3 Μεταβολές σε Λογιστικές Πολιτικές
Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική
απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to
Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους
υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την
παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).
Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή
των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος
καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές
πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19
ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες
που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως
προς το θέμα αυτό.
Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η
εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 8. Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής θα εφαρμοστεί αναδρομικά με
ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες
περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν
ανέκαθεν σε χρήση. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί γνωστοποιήσεων στις περιπτώσεις Μεταβολής Λογιστικών Πολιτικών θα πρέπει να
εφαρμοστούν ανάλογα. Η ισχύς εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση.
Η επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής άνω απόφασης για κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας αντίστοιχα που επηρεάζεται παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες .

ΟΜΙΛΟΣ
Απόσπασμα Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές Υποχρεώσεις
Αποτελέσματα εις νέον
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
στους εργαζομένους

31.12.2019 όπως
δημοσιεύθηκε
1.742.721
5.733.351
55.206.262

Προσαρμογή ΔΛΠ 19
-32.144
542.586
1.819.979

1.1.2020
Αναθεωρημένα
1.710.577
6.275.937
57.026.240

3.289.788

-2.394.708

895.080

Απόσπασμα Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές Υποχρεώσεις

31.12.2020 όπως
δημοσιεύθηκε
188.934
6.397.234

Προσαρμογή ΔΛΠ 19

1.1.2021
Αναθεωρημένα
155.091
7.002.851
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Αποτελέσματα εις νέον
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
στους εργαζομένους
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Φόροι εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν θα
μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες
χρήσεις:
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των
αναλογιστικών κερδών

41.308.803

2.024.298

43.333.101

3.708.382
-8.893

-2.664.418
660

1.043.964
-8.232

01.01-31.12.2020
όπως δημοσιεύθηκε
-112.352.569
-15.764.058
-3.319.394
-4.239.973
-4.418.783

Προσαρμογή ΔΛΠ 19

01.01-31.12.2020
Αναθεωρημένα
-112.352.437
-15.689.113
-3.309.254
-4.212.029
-4.445.942

01.01-31.12.2020
όπως δημοσιεύθηκε
-201.632

Προσαρμογή ΔΛΠ 19
156.057

01.01-31.12.2020
Αναθεωρημένα
-45.574

48.392

-37.454

10.938

132
74.945
10.140
27.944
-27.159

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απόσπασμα Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης

31.12.2019 όπως
δημοσιεύθηκε

Προσαρμογή ΔΛΠ 19

1.1.2020 Αναθεωρημένα

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

4.164.931

507.381

4.672.312

Αποτελέσματα εις νέον

61.604.196

1.606.707

63.210.903

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
στους εργαζομένους

2.764.878

-2.114.088

650.790

31.12.2020 όπως
δημοσιεύθηκε

Προσαρμογή ΔΛΠ 19

Απόσπασμα Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης

1.1.2021 Αναθεωρημένα

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

2.337.629

569.283

2.906.911

Αποτελέσματα εις νέον

53.622.803

1.802.728

55.425.531

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
στους εργαζομένους

3.155.020

-2.372.011

783.010

01.01-31.12.2020
όπως δημοσιεύθηκε

Προσαρμογή ΔΛΠ 19

01.01-31.12.2020
Αναθεωρημένα

Έξοδα διοικήσεως

-11.134.729

90.335

-11.044.393

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-3.742.858

24.690

-3.718.168

115.507

-27.606

87.901

01.01-31.12.2020
όπως δημοσιεύθηκε

Προσαρμογή ΔΛΠ 19

01.01-31.12.2020
Αναθεωρημένα

-175.318

142.406

-32.912

42.076

-34.177

7.899

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Φόροι εισοδήματος

Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν θα
μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες
χρήσεις:
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των
αναλογιστικών κερδών
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3.1.4 Συγχωνεύσεις εταιρειών
Στις 30 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κάτωθι θυγατρικών εταιρειών από την μητρική Εταρεία .
•
«ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ» (με ΑΦΜ: 095239701 και Γ.Ε.ΜΗ. 044465607000) ) καθώς και
•
«ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕ» (με ΑΦΜ: 094325144 και Γ.Ε.ΜΗ. 915101000) .
Η συγχώνευση των ως άνω εταιρειών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2 , 7-21 και 31-38 του Ν. 4601/2019, σε
συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και τον Ν. 4548/2018 (Αρ. Πρωτ.: 2394603/30.6.2021 Γ.Ε.ΜΗ)
Η εξακρίβωση της περιουσιακής κατάστασης των αποροφούμενων εταιρεών έγινε με την από 25.2.2021 έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 , η οποία προέκυπτε από τους Ισολογισμούς μετασχηματισμου της 31.12.2020.
Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης (30.6.2021) οι άνω Απορροφώμενες Εταιρείες μεταβίβασαν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό
και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στους Ισολογισμούς
Μετασχηματισμού της 31/12/2020 όπως αυτή θα διαμορφώθηκε μέχρι τη νόμιμη τελείωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης .
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών προέκυψε συνολική ζημία , όπως αναλύεται κατωτέρω , ποσού €
1.597.995 η οποία καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση της μητρικής ετιαρείας .(σχετική σημείωση 6.7)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Aποτέλεσμα απορρόφησης θυγατρικών εταιρειών
Καθαρή Θέση απορροφόμενης Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ
Μείον Συμμετοχή σε απορροφόμενη Βιοκλινική Πειραιά
Ζημία λόγω απορρόφησης στη Εταιρεία
Συμμετοχή σε απορροφόμενη Βιοαναλυτική Απεικόνιση ΑΕ
Μείον Συμμετοχή σε απορροφόμενη Βιοαναλυτική Απεικόνιση ΑΕ
Ζημία λόγω απορρόφησης στη Εταιρεία
Σύνολο ζημίας λόγω απορρόφησης

30/6/2021
-527.711
-970.000
-1.497.711
100.952
-200.000
-99.048
-1.597.995

Η περιουσιακή κατάσταση των απορροφούμενων εταιρειών όπως διαμορφώθηκε την 30.6 2021, ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης
αναλύεται ως εξής :

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2021
Απορροφώμενων Εταιρειών
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
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ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ
30.6.2021

ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΑΕ
30.6.2021

30.6.2021

851.281
170.570
16.954
18.561
1.057.365

2.517
910
0
11.051
0
14.478

853.798
910
170.570
28.005
18.561
1.071.843

59.088
130.962
54.999
55.259
300.308

0
144.709
36.433
182.738
363.880

59.088
275.671
91.432
237.996
664.187

1.357.673

378.357

1.736.030

6.780.000
3.480.000
3.913
10.791.624
527.711

146.500
108.597
-154.144
100.952

6.926.500
3.480.000
112.510
-10.945.769
-426.759

-

15.136

15.136

52.223

26.271

78.494

ΣΥΝΟΛΑ
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Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

52.223

41.408

93.631

631.288
194.885
33.027
973.961
1.833.161
1.357.673

7.076
26.830
7.679
194.413
235.997
378.357

638.364
26.830
194.885
40.706
1.168.373
2.069.158
1.736.030

3.2 Βάση προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, έχουν εφαρμοσθεί με
συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για σκοπούς ενημέρωσης εκτός από αυτές
που περιγράφονται στη Σημείωση 3.1.3.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία. Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιμοποίηση
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων
κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά.
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
3.3 Κρίσεις
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της Εταιρείας χρησιμοποιώντας ως βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που
έχει στη διάθεσή της εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη γνώση της για την Εταιρεία και τον Όμιλο αλλά και της αγοράς στην οποία
δραστηριοποιούνται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη
λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις της διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές πολιτικές συνοψίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Συνενώσεις Επιχειρήσεων - κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού, καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώμενης
επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. Κατά την επιμέτρηση των
εύλογων αξιών, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την επιμέτρηση της
υπεραξίας
Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας - ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας που έχουν προκύψει από θυγατρικές,
τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. Για τον ως άνω έλεγχο
απομείωσης απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής
μονάδας. Συνήθως, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών και η αποτίμηση βάσει δεικτών
ομοειδών συναλλαγών. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως
εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ.
Έλεγχοι Απομείωσης Λοιπών Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού -τα ενσώματα πάγια και τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού
που υπόκεινται σε απόσβεση καθώς και οι επενδύσεις σε ενοποιούμενες εταιρείες ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα
ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω
χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και
επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων - η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί
σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους.
Απαξίωση των αποθεμάτων - οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των αποθεμάτων
υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι αφορά τη χρήση του αποθέματος) όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική
καταλληλότητα του προϊόντος).
Κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική - η αξιολόγηση τέτοιων
συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Ωφέλιμη ζωή και Υπολειμματική αξία των παγίων.
Ανάγκη απομείωσης της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
Εφαρμογή της βασικής παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας.
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3.4 Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Μία σημαντική λογιστική εκτίμηση απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, η επίδραση των οποίων δεν
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα.
• Εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ - ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας σε ετήσια
βάση και της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές και των ενσώματων και άυλων στοιχείων όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης
αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης της κάθε Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (ΜΔΤΡ). Τα ανακτήσιμα ποσά των ΜΔΤΡ καθορίζονται
για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, με βάση τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, ο οποίος απαιτεί εκτιμήσεις. Για τον υπολογισμό της αξίας
λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός συντελεστή προεξόφλησης, ο οποίος
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τη
συγκεκριμένη ΜΔΤΡ.
•
Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις τόσο του τρέχοντος όσο και του
αναβαλλόμενου φόρου. H Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε
εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται νέοι φόροι.
• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η Εταιρεία
και ο Όμιλος, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις κατά συναλλασσομένων κυρίως να μην ανακτηθούν.
• Ενδεχόμενα γεγονότα. Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει
κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.
3.5 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία
υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές
Οι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών α) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ιατρικές πράξεις, διάγνωστικές εξετάσεις και πρόληψη) β) Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (νοσηλεία) και γ) στην παροχή υπηρεσιών
συμπληρωματικών στην υγεία.
Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Η πληροφόρηση κατά τομέα ταυτίζεται με την εσωτερική αναλυτική πληροφόρηση του Ομίλου.
3.6 Βάση ενοποίησης
Θυγατρικές
Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη εταιρεία (μητρική) κυρίως μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας
των μετοχών της εταιρείας. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος χρηματοοικονομικών και
επιχειρηματικών πολιτικών από τη μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της αγοράς, από την ημερομηνία
που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τη μητρική εταιρεία. Στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας οι θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.
Διεταιρικές συναλλαγές
Υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές,
επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού.
Συγγενείς
Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν
είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία και το κατεχόμενο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους και μεταγενέστερα ενσωματώνονται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία του Ομίλου στις μεταβολές της καθαρής θέσης της
συγγενούς επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ της
εταιρείας και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας. Μη πραγματοποιημένες ζημιές
απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Όταν η συμμετοχή του
Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει
ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Στις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις οι συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.
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3.7 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο
οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και
το νόμισμα παρουσίασης της εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια
της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις
και τυχόν απομειώσεις αξίας τoυς. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση
που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) και των άυλων στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή (Ω.Ζ.) τους και με την παρατιθέμενη υπολλειματική αξία (Υ.Α.) τους, που έχουν ως εξής:

Περιγραφή Κατηγορίας

Ω.Ζ
ΕΤΗ

Υ.Α
ΜΗΝΕΣ

Γήπεδα & οικόπεδα
Γήπεδα & οικόπεδα επενδύσεων
Κτιρια & εγκαταστάσεις κτιρίων
Κτιρια & εγκαταστάσεις κτιρίων επενδύσεων

20-50

0%

20-50

0%

Κτιρια & εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

Διάρκεια σύμβασης

0%

Κτιρια & εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων επενδύσεων

Διάρκεια σύμβασης

0%

20-50

0%

Μηχανήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης

10

3%

Τεχνικές εγκαταστάσεις

10

3%

Εργαλεία

10

3%

Μηχανολογικά όργανα

10

3%

Λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός

10

3%

Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

10

Επιβατικά αυτοκίνητα

5-6

3

0%

Μεταφορικά μέσα χρηματοδοτικής μίσθωσης

5-6

3

0%

Φορτηγά αυτοκίνητα

5-8

4

0%

Μεταφορικά μέσα χρηματοδοτικής μίσθωσης

5-8

4

0%

Λοιπά μεταφορικά μέσα

5-6

3

0%

Έπιπλα

10

0%

Έπιπλα χρηματοδοτικής μίσθωσης

10

0%

Σκεύη

10

0%

Σκεύη χρηματοδοτικής μίσθωσης

10

0%

Μηχανες γραφείου

10

0%

Μηχανές γραφειου χρηματοδοτικής μίσθωσης

10

0%

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

5-10

0%

Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης

5-10

0%

Μέσα αποθήκευσης

10

0%

Μέσα αποθήκευσης χρηματοδοτικής μισθωσης

10

0%

Επιστημονικά όργανα

10

0%

Επιστημονικά όργανα χρηματοδοτικής μισθωσης

10

0%

Κτιρια & εγκαταστάσεις κτιρίων χρηματοδοτικής μίσθωσης
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Λοιπός εξοπλισμός

10

0%

Λοιπός εξοπλισμός χρηματοδοτικής μισθωσης

10

0%

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

10

0%

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτικής μισθωσης

10

0%

Υπεραξία επιχείρησης

0

0%

Διάρκεια σύμβασης

0%

Λοιπά δικαιώματα

0

0%

Λογισμικά προγράμματα

5

0%

Δικαιώματα χρήσεως επί ενσώματων στοιχείων ενεργητικού

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού. Όταν οι
λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο
στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που
περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που συμμετέχει στην κατασκευή, το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά
κόστη.
3.9 Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή
και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον ιδιοκτήτη (ή από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να αποκομίζει
μισθώματα από την εκμίσθωση τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση
εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Το κόστος επισκευών
και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
3.10 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα Άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, οι παραχωρήσεις, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τα
λογισμικά προγράμματα.
Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς
επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την
απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος
ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
αποκτηθείσας εταιρείας.
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν
αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημία σύμφωνα με το
Δ.Π.Χ.Π. 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης,
τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις
της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος (οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον
επαναϋπολογισμό).
Παραχωρήσεις και Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτιμώνται στην
εύλογη αξία σύμφωνα με εκτίμηση αναγνωρισμένων εκτιμητών, μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών.
Λογισμικά Προγράμματα: Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. Δαπάνες για την συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως
έξοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στο έτος που προκύπτουν.
3.11 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν
κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
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Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν
στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού ή από τη διάθεση.
3.12 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης
Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται
από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση αγοράς ('αγορές και πωλήσεις με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης') αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία και ο Όμιλος δεσμεύονται να παραδώσουν ένα
χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος καταστούν μέρος στις συμβατικές διατάξεις
του μέσου.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία έχουν λήξει ή έχουν μεταφερθεί και η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη της ιδιοκτησίας.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία και ο Όμιλος ταξινομούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στις πιο κάτω κατηγορίες:
αυτά που επιμετρούνται μετέπειτα σε εύλογη αξία (είτε μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων ή μέσω των αποτελεσμάτων), και αυτά που
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος.
Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από (i) το επιχειρηματικό
μοντέλο της Εταιρείας και του Ομίλου για τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) τα
χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Για επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Εταιρεία και ο Όμιλος
προσδιόρισαν αμετάκλητα κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών
εισοδημάτων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανά επένδυση.
Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία και ο Όμιλος επιμετρούν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία προσθέτοντας το
κόστος συναλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, εκτός από την περίπτωση ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η εύλογη
αξία κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της τιμής συναλλαγής η οποία μπορεί
να αποδειχθεί από άλλες παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά με το ίδιο μέσο ή από μια τεχνική αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία
εισαγωγής περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία από παρατηρήσιμες αγορές.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα παράγωγα λαμβάνονται υπόψη στην ολότητα τους όταν καθορίζεται κατά πόσο
οι ταμειακές τους ροές αποτελούν αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων.
Για τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία, τα κέρδη και ζημιές θα αναγνωριστούν είτε στα αποτελέσματα ή στα άλλα
συνολικά εισοδήματα.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – απομείωση - πρόβλεψη αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία και ο Όμιλος αξιολογούν σε μελλοντική βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για χρεόγραφα
(περιλαμβανομένων δανείων) που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος και σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων και με την
έκθεση που προκύπτει από δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος επιμετρούν την ΑΠΖ και
αναγνωρίζουν πρόβλεψη για πιστωτική ζημιά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των ΑΠΖ αντικατοπτρίζει: (i) ένα αμερόληπτα
καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό που καθορίζεται από την αξιολόγηση μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική
αξία του χρήματος και (iii) λογικές και βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία αναφοράς χωρίς αδικαιολόγητο
κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών.
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το πόσο της
ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται και επιμετρώνται σύμφωνα με μία από τις δύο προσεγγίσεις: τη γενική προσέγγιση ή την
απλοποιημένη προσέγγιση.
Για εμπορικά εισπρακτέα περιλαμβανομένων εμπορικών εισπρακτέων που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης και
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις από μισθώσεις η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση που
επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η οποία χρησιμοποιεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής που πρέπει να αναγνωριστούν
κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζουν τις ΑΠΖ τους σε ένα ποσό ίσο με το ποσοστό των ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής που
προκύπτει από τυχόν γεγονότα αθέτησης πληρωμής μέσα στους επόμενους 12 μήνες ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εάν είναι πιο νωρίς ('ΑΠΖ 12
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μηνών'). Εάν η Εταιρεία και ο Όμιλος παρατηρήσουν μία σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο ('ΣΑΠΚ') από την αρχική αναγνώριση, οι ΑΠΖ
επιμετρώνται με βάση τις ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή μέχρι τη λήξη της σύμβασης
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες προπληρωμές, εάν υπάρχουν ('ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής). Εάν η Εταιρεία και ο Όμιλος καθορίσουν
ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο, οι ΑΠΖ επιμετρώνται ως ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.
Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκε πίνακας λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο καθυστέρησης σε σχέση με τη συμφωνηθείσα περίοδο πίστωσης
με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της
μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Επαναταξινόμηση
Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος τροποποιούν το επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαχείριση
αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η επαναταξινόμηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά από την πρώτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της
αλλαγής.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Διαγραφή
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν εξαντλήσει όλες τις πρακτικές
μεθόδους ανάκτησης και έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η διαγραφή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός παύσης
αναγνώρισης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος μπορούν να διαγράψουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εξακολουθούν να υπόκεινται σε
δραστηριότητες επιβολής όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος επιδιώκουν την ανάκτηση συμβατικών οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία
ανάκτησης.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Τροποποίηση
Η Εταιρεία και ο Όμιλος μερικές φορές επαναδιαπραγματεύονται ή τροποποιούν τις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος αξιολογούν κατά πόσο η τροποποίηση των συμβατικών ταμειακών ροών είναι σημαντική,
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους ακόλουθους παράγοντες: οποιουσδήποτε νέους συμβατικούς όρους που επηρεάζουν σημαντικά το
προφίλ κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου (π.χ μερίδιο κέρδους ή απόδοση με βάση το μετοχικό κεφάλαιο), σημαντική αλλαγή στο επιτόκιο,
αλλαγή νομίσματος, νέα εξασφάλιση ή πιστωτική ενίσχυση που επηρεάζει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το περιουσιακό
στοιχείο ή σημαντική παράταση δανείου όταν ο οφειλέτης δεν έχει οικονομικές δυσκολίες.
Εάν οι τροποποιημένοι όροι διαφέρουν σημαντικά, τα δικαιώματα από τις ταμειακές ροές από το αρχικό περιουσιακό στοιχείο λήγουν και η
Εταιρεία και ο Όμιλος διαγράφουν το αρχικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει ένα νέο περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη
αξία. Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης θεωρείται ως η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης για σκοπούς υπολογισμού μεταγενέστερης
απομείωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού κατά πόσο έχει συμβεί ένα ΣΑΠΚ. Η Εταιρεία και ο Όμιλος επίσης αξιολογούν κατά πόσο
ένα νέο δάνειο ή χρεόγραφο πληρεί το κριτήριο ΣΑΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αρχικού περιουσιακού στοιχείου
που διαγράφηκε και της εύλογης αξίας του νέου σημαντικά τροποποιημένου περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές, εκτός εάν
η ουσία της τροποποίησης αποδίδεται σε κεφαλαιουχικές συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες.
Σε μια κατάσταση όπου η επαναδιαπραγμάτευση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες του αντισυμβαλλομένου και σε αδυναμία εκτέλεσης των
αρχικά συμφωνημένων πληρωμών, η Εταιρεία και ο Όμιλος συγκρίνουν τις αρχικές και αναθεωρημένες αναμενόμενες ταμειακές ροές για να
αξιολογήσει κατά πόσο οι κίνδυνοι και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της συμβατικής
τροποποίησης. Εάν οι κίνδυνοι και τα οφέλη δεν αλλάξουν, το τροποποιημένο περιουσιακό στοιχείο δεν διαφέρει ουσιαστικά από το αρχικό
περιουσιακό στοιχείο και η τροποποίηση δεν οδηγεί σε διαγραφή. Η Εταιρεία και ο Όμιλος υπολογίζουν εκ νέου την ακαθάριστη λογιστική αξία
προεξοφλώντας τις τροποποιημένες συμβατικές ταμειακές ροές με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και αναγνωρίζει το κέρδος ή ζημία
τροποποίησης στα αποτελέσματα.

3.13 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από τη ημερομηνία ταξινόμησής τους ως
«διακρατούμενα προς πώληση».
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως «διακρατούμενα προς πώληση»:
(α) αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την
εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης
(β) δεν υπόκεινται σε απόσβεση
(γ) το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση συμπεριλαμβάνεται στα «άλλα έσοδα» και «άλλα έξοδα», αντίστοιχα,
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3.14 Αποθέματα
Τα αποθέματα αφορούν σε αναλώσιμα υλικά εργαστηριών και έντυπο υλικό. Την ημερομηνία του ισολογισμού αποτιμώνται στη μέση σταθμική
τιμή κτήσης. Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να
επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές). Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό
του κόστους αγοράς.
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3.15 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μείον τυχόν προβλέψεις για μείωση της αξίας τους.
Οι ζημίες απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με
βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη
διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
3.16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες
επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί υπερανάληψης.
3.17 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του
προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων
κεφαλαίων μέχρι οι ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα
για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα & φόρους εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
3.18 Δανεισμός
Τα δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου κάθε δανείου. Ο διαχωρισμός σε βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα γίνεται ανάλογα με τις ισχύουσες συμβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωμή τους στους επόμενους δώδεκα μήνες ή αργότερα
αντίστοιχα.
3.19 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους
φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή
θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που
σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις
διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η
οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας
σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την
επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και
συνδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό
ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις
προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας,
έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού
λογαριασμού της καθαρής θέσης.
3.20 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα
και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση
που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν
υπάρχουν) και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται περιοδικά από την εταιρεία.
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Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, και αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή
θέση. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος
εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα
αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
3.21 Επιχορηγήσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού
των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και
αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου του ενεργητικού.
3.22 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι
πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα
αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών
είναι πιθανή.
3.23 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Αναγνώριση και επιμέτρηση
Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτιμούν ότι δικαιούνται έναντι της
μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, εκτός από ποσά που εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα,
φορολογία προστιθέμενης αξίας), η τιμή συναλλαγής. Η Εταιρεία και ο Όμιλος περιλαμβάνουν στην τιμή συναλλαγής ένα ποσό μεταβλητού
ανταλλάγματος ως αποτέλεσμα επιστροφών / εκπτώσεων μόνο στον βαθμό στον οποίο υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην προκύψει
σημαντική αναστροφή στο ποσό του συσσωρευμένου εσόδου που έχει αναγνωριστεί όταν εξαλειφθεί στη συνέχεια η αβεβαιότητα που σχετίζεται
με το μεταβλητό αντάλλαγμα. Οι εκτιμήσεις για τις επιστροφές και εκπτώσεις βασίζονται στην εμπειρία της Εταιρείας και του Ομίλου με παρόμοια
συμβόλαια και προβλεπόμενες πωλήσεις στους πελάτες.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζουν τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση (γραπτώς, προφορικά ή σύμφωνα με άλλες
συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η οικονομική οντότητα μπορεί να
προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η οικονομική οντότητα
μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει εμπορική
υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως
αποτέλεσμα της σύμβασης) και είναι πιθανό η οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται έναντι των αγαθών και
υπηρεσιών που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου με πελάτες.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος βασίζουν τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής
και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. Προκειμένου να εκτιμήσει πόσο πιθανό είναι να εισπραχθεί ένα ποσό ανταλλάγματος, η οικονομική
οντότητα εξετάζει μόνο την ικανότητα και την πρόθεση του πελάτη να καταβάλει το ποσό του ανταλλάγματος όταν αυτό καταστεί απαιτητό.
Οι εκτιμήσεις των εισοδημάτων, των κόστων ή της προόδου προς την πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης αναθεωρούνται σε περίπτωση
αλλαγής των συνθηκών. Οποιεσδήποτε αυξήσεις ή μειώσεις που μπορεί να προκύψουν στις εκτιμήσεις απεικονίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων κατά την περίοδο στην οποία οι περιστάσεις που οδήγησαν στην αναθεώρηση γίνονται γνωστές
στη διοίκηση.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών: Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικούς φορείς μέσω των οποίων καλύπτονται οι πελάτεςασθενείς ως προς τα έξοδά νοσηλείας τους, το υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Τα έσοδα υπολογίζονται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
τιμοκαταλόγους και λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση
με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων (αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων
δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης ανάλογα με το ρυθμό
εκτέλεσης των συμβάσεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει
απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Συνεπώς, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη
βάση.
3.24 Μισθώσεις
Η Εταιρεία ως Μισθωτής σε Χρηματοδοτικές Μισθώσεις: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου
κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της
παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα,
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.
Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια
της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού. Σε περίπτωση που με το τέλος της μίσθωσης δεν μεταφέρεται η κυριότητα του παγίου στοιχείου, τότε οι αποσβέσεις κατανέμονται
στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.
Η Εταιρεία ως Μισθωτής σε Λειτουργικές Μισθώσεις:
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του
ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται
ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται
ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο.
Η Εταιρεία παρουσιάζει τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σε ιδιαίτερο λογαριασμό της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με σταθερή μέθοδο. Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά
επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος,
προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης.
Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης
μίσθωσης, τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων
εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων, τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο και τα τυχόν κόστη αποκατάστασης.
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των μισθωμάτων, που δεν καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. Μετά
την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των
μισθωμάτων. Τέλος, επανεκτιμώνται όταν υπάρχει αλλαγή: α) στα μισθώματα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β) στην εκτίμηση του ποσού της
υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, ή γ) στην αξιολόγηση ενός δικαιώματος επιλογής αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά
βέβαιο ότι θα εξασκηθεί ή ενός δικαιώματος επιλογής λήξης της σύμβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν θα εξασκηθεί.
Μέχρι την 31.12.2018 οι συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια
συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου,
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν
από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η Εταιρεία ως Εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση.
Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό
έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση.
3.25 Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη χρήση που προκύπτει.
3.26 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή
εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.27 Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις
Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό μέρος μιας οντότητας που έχει είτε διατεθεί είτε καταταχθεί ως κατεχόμενη προς πώληση
και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων, είναι μέρος ενός
ενιαίου, συντονισμένου προγράμματος διάθεσης ενός μεγάλου τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής εκμεταλλεύσεων ή είναι
θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. Η Εταιρεία γνωστοποιεί σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
ορίζονται από το πρότυπο.
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4. Διαχείριση κινδύνων
4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθονται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκιο, τιμές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο από μεταβολές επιτοκίων.
Η διαχείριση των ανωτέρω καταστάσεων από τη διοίκηση και τα τμήματα της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα λοιπά άμεσα εμπλεκόμενα τμήματα της Εταιρείας.
4.2 Κίνδυνος αγοράς
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μηδαμινή διότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ. Για
την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, η οικονομική διεύθυνση κάνει ανάλογες προβλέψεις όπου κρίνεται αναγκαίο.
(β) Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε αξιόλογες μεταβολές της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεδομένου ότι αφενός για τις
χονδρικές παροχές ιατρικών υπηρεσιών προς τα μεν Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει διατιμημένος τιμοκατάλογος με ετήσια τουλάχιστον
ισχύ, προς δε τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες υπάρχει συμφωνημένος κατ’ ελάχιστον σε ετήσια βάση τιμοκατάλογος, αφετέρου ο
τιμοκατάλογος των παρεχόμενων λιανικών ιατρικών υπηρεσιών παραμένει ανταγωνιστικός.
(γ) Rebate & Clawback: Με τον Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/2013), άρθρο 100, παρ. 5 & 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά εκπτώσεων επί
των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, τέθηκε
σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Οι σχετικές
διατάξεις προβλέπουν ότι το υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
αναζητείται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates) τυχόν
άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα. Οι διατάξεις είχαν ισχύ από 1/1/2013 έως και 31/12/2015. Το καλοκαίρι του
2015, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση των ανωτέρω μέτρων και για τα έτη 2016-2018 και εντός του 2018 νομοθετήθηκε η παράταση
του μέτρου έως το 2022.
Με βάση το άρθρο 41 του ν. 4753/2020 ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), της κατ’
εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 1803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
εφαρμόζεται και στα έτη 2019 έως 2024. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2024, αποκλειστικά βάσει της
προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η
κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους.
Οι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των πιο
πάνω υπουργικών αποφάσεων και του εξουσιοδοτικού νόμου για το rebate και για το clawback. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει επίσης, όλες οι εταιρείες
μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και
του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών.
4.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στους Πελάτες και τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με
μειωμένο βαθμό απωλειών (Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες). Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως είτε τοις
μετρητοίς, είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην είσπραξη από Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία αντιμετωπίζονται
επαρκώς από τη διατήρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ταχείας ρευστοποίησης.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των εμπορικών απαιτήσεων.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Πελάτες Ν.Π.Δ.Δ.
Προβλέψεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ & clawback
Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις
Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα
Επισφαλείς πελάτες & καθυστερημένες απαιτήσεις
Σύνολο Απαιτήσεων
Απομειώσεις

29.636.037
-21.470.199
21.306.332
260.956
2.246.344
31.979.470
-10.667.605

5.572.540
-1.819.032
19.486.449
125.198
2.302.010
25.667.165
-10.067.606

21.998.176
-17.006.270
10.064.373
15.867
1.414.338
16.486.484
-3.566.465

2.972.405
0
8.969.547
20.503
1.417.056
13.379.512
-2.720.813

Σύνολο

21.311.865

15.599.559

12.920.019

10.658.699
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Η υποχρέωση των προβλέψεων του Ομίλου και της Εταιρείας για clawback 2021 και λοιπών προβλεψεων επί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από
ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος πρώην ασφαλιστικών ταμείων φορέων υγείας ανήλθε σε ευρώ 21.470.199 για το Όμιλο και 17.006.270 .Η
αντίστοιχη υποχρέωση των προβλέψεων προς τον ΕΟΠΥΥ για τις άνω περιπτώσεις της προηγούμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό ευρώ 13.870.465
για τον Όμιλο και απεικονίστηκε στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σχετική σημείωση 6.23) κατά ποσό ευρώ 12.051.433 και κατά ποσό
ευρώ 1.819.032 αφαιρετικά των εμπορικών απαιτήσεων και για την Εταιρεία ανήλθε στο ποσό ευρώ 10.064.271 ευρώ η οποία απεικονίστηκε στις
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σχετική σημείωση 6.23)

Το σύνολο των προβλέψεων για Clawback , ληξιπρ/σμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ & των απομειώσεων επί των εμπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως
εξής :

Ανάλυση Προβλέψεων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων EOΠΥΥ & Clawback
Προβλέψεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ
Προβλέψεις Clawback 2020
Yπόλοιπο λήξης 31/12/2020
Αναστροφή προβλέψεων Clawback 2020
Μεταφορά προβλέψεων από απορρόφηση θυγατρικής
Aναστροφή προβλέψεων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ
Προβλέψεις Clawback 2021
Yπόλοιπο λήξης 31/12/2021

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

2.294.585
11.575.880
13.870.465
-11.575.880
0
-277.564
19.453.178
21.470.199

1.532.170
8.532.101
10.064.271
-8.532.101
9.172
-1.930
15.466.859
17.006.270

Η διαμόρφωση των απομειώσεων παρουσιάζεται παρακάτω:

Yπόλοιπο έναρξης 31/12/2019
Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων
Yπόλοιπο έναρξης 31/12/2020
Μεταφορά προβλέψεων από απορρόφηση θυγατρικής
Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων
Αναστροφή απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων
Yπόλοιπο λήξης 31/12/2021

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

8.970.678

2.376.150

1.096.928

344.662

10.067.606

2.720.813

22.490

355.717

801.672

546.577

-224.163

-56.641

10.667.605

3.566.465

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα
εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των συμβάσεων πώλησης. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν η
καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων και οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των πελατών-χρεωστών. Το ποσό της πρόβλεψης
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν.

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας του Ομίλου για τη χρήση 2021 είναι 0,97 έναντι 0,75 για το 2020 και της Εταιρείας για το 2021 0,77 έναντι 0,63 για
το 2020. Ο δείκτης αυτός δείχνει την επάρκεια κάλυψης από τα κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού στη μονάδα των άμεσων βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
Η εταιρεία χρηματοδοτούσε το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών –άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων, εμπλουτισμός και
ανανέωση ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων - κατά κύριο λόγο, με συνεχώς ανανεούμενο βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Η τακτική αυτή
ακολουθούταν ώστε α) Να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οι λειτουργικές ταμιακές ροές με αποπληρωμές κεφαλαίου και β) Να μην
παραχωρούνται άλλες εμπράγματες εγγυήσεις επί των επενδυτικών αγαθών της εταιρείας.
Το κεφάλαιο κίνησης για τον Όμιλο είναι αρνητικό κατά -2,2 εκατ. € και για την Εταιρεία -14,47 εκατ. € και προκύπτει κυρίως από τους λόγους
που αναλύθηκαν ανωτέρω . Το μέσο επιτόκιο δανεισμού για το σύνολο των έντοκων υποχρεώσεων ανέρχεται για τον Όμιλο σε 3,32% και για την
εταιρεία σε 3,31%. Ο συνδυασμός των ενεργειών της Εταιρείας και του Ομίλου με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, των αυξημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων και των χαμηλών επιτοκίων τραπεζικού δανεισμού που έχει εξασφαλίσει
δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη ρευστότητα του Ομίλου να χρηματοδοτήσει τις άμεσες υποχρεώσεις του.
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Δεδομένου ότι ο δανεισμός της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ είχε μειωθεί δραστικά κατά τα προηγούμενα έτη, η εταιρεία ανέλαβε σημαντικό μέρος του
(βραχυπρόθεσμου) δανεισμού των κλινικών του Ομίλου (μέσω πραγματοποίησης αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου). Τα νέα δάνεια της
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.
Αποτέλεσμα της υλοποιηθείσας αναδιάρθρωσης είναι ο εξορθολογισμός του δανεισμού του Ομίλου και ο περαιτέρω περιορισμός του συνολικού
χρηματοοικονομικού κόστους.
4.5 Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων
4.5.1 Μεταβολές επιτοκίων και δανειακή επιβάρυνση
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας εξαρτώνται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει
στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία. Πολιτική της Εταιρείας, εκτιμώντας τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και γενικότερα τη
διακύμανση των επιτοκίων του ευρώ, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου βασιζόμενα στο
euribor πλέον spread.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, που έχει συνάψει η Εταιρεία. Η εκτίμηση
της Εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα από διακύμανση των επιτοκίων για το διάστημα έως και τη λήξη των μακροπροθέσμων δανείων
και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει σε συμβάσεις παραγώγων για εξασφάλιση από τον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μία λογική μεταβολή του
επιτοκίου βάσης της τάξης του ±0,5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες
της αγοράς.

31/12/2021
Ευαισθησία αποτελέσματος

± 494.296

Αναθεωρημένα
31/12/2020
± 537.670

Αναθεωρημένα
31/12/2020
± 466.723

31/12/2021
± 427.885

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται o καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας και η κάλυψη του από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)

ΟΜΙΛΟΣ

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)
Μείον: Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

30.803.376
21.518.925
40.768.456
5.768.386

44.887.364
21.617.735
35.113.709
5.915.224

28.381.815
19.479.434
32.450.753
5.264.980

41.631.620
19.880.955
26.452.533
5.379.498

-6.333.628

-3.211.998

-6.333.543

-3.211.913

-36.512.380

-38.685.560

-22.405.643

-25.359.254

Καθαρός δανεισμός συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων

56.013.135

65.636.473

56.837.795

64.773.440

ΕΒΙΤDΑ συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων

32.222.274

12.032.665

25.996.146

10.783.379

Καθαρός δανεισμός/ ΕΒΙΤDΑ συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
Καθαρή θέση
Πλέον: Καθαρός δανεισμός

1,74
52.389.064
56.013.135

5,45
58.733.397
65.636.473

2,19
60.627.224
56.837.795

6,01
71.342.469
64.773.440

108.402.199

124.369.870

117.465.019

136.115.909

48%

47%

52%

52%

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
Καθαρή θέση προς σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
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4.5.2 Κίνδυνος ταμιακών ροών και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι καθαρές λειτουργικές ταμιακές ροές είναι θετικές και ανέρχονται σε 30,7 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 25 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 9,6 εκατ. ευρώ και 7,9 εκατ. ευρώ
για τον Όμιλο και για την Εταιρεία αντίστοιχα. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων βάσει των εκτιμώμενων μη προεξοφλημένων συμβατικών εκροών στις 31/12/2021 και 31/12/2020 για τον Όμιλο
και την Εταιρεία έχουν αντίστοιχα ως εξής:

α) Ληκτότητα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021

Αναθεωρημένο 31/12/2020

έως 1 έτος

1-5 έτη

Δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες εμπορικές
και λοιπές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

40.768.456
5.768.386

30.803.377
15.756.560

πέραν
των 5 ετών
0
5.762.364

έως 1 έτος

1-5 έτη

35.113.709
5.915.224

37.309.421
14.105.932

πέραν
των 5 ετών
7.577.943
7.511.802

0

19.725.210

19.127.264

0

1.209.402

0

34.824.612

0

0

52.083.160

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

81.361.454

66.285.147

24.889.628

93.112.093

52.624.755

15.089.745

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021

Αναθεωρημένο 31/12/2020

έως 1 έτος

1-5 έτη

Δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες εμπορικές
και λοιπές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

32.450.753
5.264.980

28.381.815
13.895.444

πέραν
των 5 ετών
0
5.583.990

0

16.448.427

15.850.480

0

1.209.402

0

26.470.512

0

0

40.507.735

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

64.186.244

58.725.685

21.434.470

72.339.767

48.077.359

14.644.617
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έως 1 έτος

1-5 έτη

26.452.533
5.379.498

34.137.620
12.730.338

πέραν
των 5 ετών
7.494.000
7.150.617

Η Διοίκηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια βελτίωσης της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από πελάτες καθώς και στη διεκδίκηση των παλαιών οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων. Ακόμη, εκτιμάται αύξηση των
εσόδων του Ομίλου από την ενίσχυση των συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την ανάπτυξη του ιατρικού δικτύου.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τη γενική και την επαγγελματική αστική ευθύνη όλων των εταιρειών του Ομίλου. Ενδεχόμενος
κίνδυνος να ευδοκιμήσουν αξιώσεις αποζημίωσης από ιατρικά λάθη αντιμετωπίζεται επαρκώς. Ομοίως καλύπτονται πάσης φύσεως κίνδυνοι κατά των εταιρειών του Ομίλου καθώς και η βραχυχρόνια απώλεια εισοδήματος
που πιθανόν να υποστεί η Εταιρεία από την επέλευση καταστροφικών γεγονότων μέχρι την αποκατάσταση στην εύρυθμη λειτουργία.
5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου διαχωρίζονται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς.
α) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αφορά σε ιατρικές υπηρεσίες και σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις
β) Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αφορά τις νοσηλευτικές υπηρεσίες (μέσω των θυγατρικών εταιρειών κλινικών).
γ) Συμπληρωματικές υπηρεσίες στην υγεία
Τα στοιχεία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων των τομέων αυτών κατά την 31/12/2021 και 31/12/2020 έχουν ως εξής:
1/1 - 31/12/2021

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Κύκλος εργασιών
Rebate & Clawback
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά έσοδα
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Αποτελέσματα προ φόρων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

172.876.493
-40.509.920
132.366.573

1.208.821
0
1.208.821

171.667.672
-40.509.920
131.157.752

-98.601.481

-1.474.349

-97.127.132

33.765.092
1.398.739
-13.901.833
-4.172.649
-305.078
275.166
-3.306.559

-265.528
196.700
0
0
-8.942
0
-7.065

34.030.619
1.202.039
-13.901.833
-4.172.649
-296.136
275.166
-3.299.494

38.917.419
-5.587.459
33.329.960
28.115.309
5.214.651
859.159
-2.987.532
-522.882
-513.134
3.356
-423.580

574.588

0

574.588

14.327.466

-84.835

14.412.300
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ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

871.181
0
871.181

38.046.238
-5.587.459
32.458.779

1.363.682
0
1.363.682

454.917
0
454.917

908.765
0
908.765

-1.164.402

-26.950.907

-372.564

-73.822

-298.742

-293.222
2.238
0
0
0
0
-4.942

5.507.873
856.921
-2.987.532
-522.882
-513.134
3.356
-418.638

991.118
102
-203.320
-70.099
-10.449
314.375
-72.451

381.095
0
0
0
0
314.375
97.371

610.023
102
-203.320
-70.099
-10.449
0
-169.822

0

0

0

0

0

0

1.630.038

-295.925

1.925.963

949.277

792.841

156.436
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1/1 - 31/12/2020
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Κύκλος εργασιών
Rebate & Clawback
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά έσοδα
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Αποτελέσματα προ φόρων

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

130.236.874
-28.166.635
102.070.238

1.309.357
0
1.309.357

128.927.517
-28.166.635
100.760.881

-86.998.206

-1.332.496

-85.665.710

15.072.032
966.095
-12.056.020
-3.076.620
-324.478
69.327
-3.148.745

-23.139
205.438
0
0
0
0
-297

15.095.171
760.657
-12.056.020
-3.076.620
-324.478
69.327
-3.148.448

35.242.861
-4.424.219
30.818.642
27.967.559
2.851.083
379.801
-3.176.445
-232.634
-841.996
37.029
-1.585.127

-577.907

0

-577.907

-3.076.316

182.001

-3.258.317
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ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

1.107.962
0
1.107.962

34.134.899
-4.424.219
29.710.680

7.642
0
7.642

0
0
0

7.642
0
7.642

-1.226.827

-26.740.732

-25.087

-79.092

54.005

-118.865
5.504
0
0
0
0
-1.211.691

2.969.948
374.297
-3.176.445
-232.634
-841.996
37.029
-373.436

-17.445
501
-456.648
0
-27
0
-73.603

-79.092
0
0
0
0
0
-10.756

61.647
501
-456.648
0
-27
0
-62.847

0

0

0

257.289

257.287

2

-2.568.289

-1.325.052

-1.243.237

-289.934

167.439

-457.372
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5.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1/1 - 31/12/2021

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προμηθευτές & Λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
1/1 - 31/12/2020 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

13.364.269
6.341.020

228.840
187.608

13.135.429
6.153.412

7.350.980
1.519.970

71.141

7.279.840
1.519.970

943.613
3.095.526

47.017
314.375

896.596
2.781.151

11.461.028
15.354.577

253.766
496.664

11.207.261
14.857.913

5.281.539
1.221.513

93.231

5.188.308
1.221.513

51.118
21.403

5.319

51.118
16.084

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

11.175.631
4.470.860
12.156.377
28.713.461

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

896.861
357.356
3.088.046

10.278.770
4.470.860
11.799.021
25.625.415

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
5.383.083
1.088.880
5.437.898
7.208.714

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
72.371
271.116

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
5.310.711
1.088.880
5.166.781
7.208.714

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
78
2.720.802
47.284
357.383

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
-10.000
257.287

5.2 Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς
Η έδρα του Ομίλου είναι στην Ελλάδα, η κύρια δραστηριότητά της αναπτύσσεται στο εσωτερικό της χώρας, τους νομούς Αττικής και Θεσσσαλονίκης που αποτελούν ενιαίο γεωγραφικό τομέα και στην
Κύπρο στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώματα πάγια
Οι μεταβολές της τρέχουσας χρήσης, εμφανίζονται αναλυτικά της ακόλουθους πίνακες:
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
10.078
2.463.515
47.284
357.383

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε Ευρώ)

Γήπεδα - Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχνικά
έργα

Μηχανήματα Τεχνικών
εγκαταστάσεων &
Λοιπός μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μεταβολές Αξίας Κτήσης από Έναρξη(+) ή Λήξης (-) Ενοποίησης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Προσθήκες από εξαγορά λόγω λήξης χρημ. Μίσθωσης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

28.409.487
3.370
0
0
28.412.857
0
0
0
28.412.857

77.264.346
2.868.561
147.231
-578.796
79.701.343
1.184.437
0
-763
80.885.017

63.713.285
4.244.468
75.903
-1.861.401
66.172.255
1.326.464
6.999.986
-1.380.423
73.118.282

683.955
2.420
0
-181.763
504.612
85.007
0
-25.216
564.403

21.860.958
1.495.137
89.246
-30.849
23.414.491
1.085.027
162.360
-66.364
24.595.514

191.932.032
8.613.955
312.380
-2.652.809
198.205.558
3.680.934
7.162.346
-1.472.766
207.576.073

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Μεταβολές Αξίας Κτήσης από Έναρξη(+) ή Λήξης (-) Ενοποίησης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Μεταφορά από εξαγορά λόγω λήξης χρημ. Μίσθωσης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0

24.127.869
2.513.006
147.231
-3.442
26.784.664
2.686.261
0
-338
29.470.587

50.364.549
2.776.964
75.333
-1.239.554
51.977.292
2.734.862
3.315.919
-1.315.081
56.712.993

303.358
89.252
0
-111.481
281.129
67.385
0
-21.049
327.464

15.929.085
1.434.125
89.084
-2.380
17.449.914
1.396.008
162.360
-64.634
18.943.648

90.724.862
6.813.347
311.648
-1.356.857
96.492.999
6.884.515
3.478.279
-1.401.102
105.454.691

28.409.487
28.412.857
28.412.857

53.136.477
52.916.679
51.414.430

13.348.735
14.194.963
16.405.289

380.597
223.483
236.939

5.931.873
5.964.577
5.651.866

101.207.169
101.712.559
102.121.381

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχνικά έργα

Μηχανήματα Τεχνικών
εγκαταστάσεων & Λοιπός
μηχ/κός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Αναπροσαρμογή βάσει εκτίμησης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Προσθήκες από εξαγορά λόγω λήξης χρημ. Μίσθωσης
Προσθήκες από απαρρρόφηση Θυγατρικών
Ανακατανομή από Επενδυτικά σε Ιδιοχρησιμοποιούμενα
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

20.263.414
3.370
0
0
20.266.783
0
0
0
1.125.243
0
21.392.026

58.234.414
1.935.108
0
-292.850
59.876.672
1.016.470
0
722.972
2.920.000
-763
64.535.351

45.750.554
3.342.113
0
-1.691.818
47.400.849
494.703
6.999.986
1.382.901
0
-1.206.333
55.072.106

426.662
2.420
0
-181.763
247.319
0
0
3.556
0
-25.216
225.660

16.420.790
1.051.819
0
-55.486
17.417.122
896.239
162.360
1.277.056
0
0
19.752.777

141.095.834
6.334.829
0
-2.221.917
145.208.745
2.407.411
7.162.346
3.386.486
4.045.243
-1.232.311
160.977.920

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Μεταφορά από εξαγορά λόγω λήξης χρημ. Μίσθωσης
Μεταφορά Αποσβέσεις από απαρρρόφηση Θυγατρικών
Ανακατανομή από Επενδυτικά σε Ιδιοχρησιμοποιούμενα
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.469.846
1.967.460
-16.625
19.420.681
2.063.417
0
404.506
1.022.670
-342
22.910.933

36.522.556
2.142.122
-1.143.663
37.521.016
2.087.764
3.315.919
888.768
0
-1.153.494
42.659.973

247.614
53.871
-111.481
190.005
31.367
0
3.349
0
-21.049
203.672

11.338.526
1.247.563
-2.380
12.583.709
1.197.796
162.360
1.236.064
0
6
15.179.935

65.578.543
5.411.016
-1.274.149
69.715.410
5.380.344
3.478.279
2.532.688
1.022.670
-1.174.879
80.954.512

20.263.414
20.266.783
21.392.026

40.764.568
40.455.991
41.624.418

9.227.997
9.879.833
12.412.133

179.048
57.315
21.989

5.082.263
4.833.414
4.572.842

75.517.291
75.493.335
80.023.408

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021
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Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημείωση υποθήκης) ποσού 79.517.373 ευρώ (έναντι 2020: ευρώ
79.517.373) ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων με υπόλοιπο την 31/12/2021 ποσού € 26.842.145 ευρώ (2020:
28.882.165).
6.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
Τα ακίνητα που η Εταιρεία έχει διαθέσει σε επένδυση σε θυγατρικές της και ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Όμιλο, αναλύονται ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχνικά έργα

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

1.186.224

3.060.041

4.246.264

Προσθήκες

0

0

0

Αναπροσαρμογή βάσει εκτίμησης

0

0

0

Μειώσεις

0

0

0

1.186.224

3.060.041

4.246.264

0

0

0

-1.125.243

-2.920.000

-4.045.243

60.981

140.041

201.021

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

0

926.256

926.256

Αποσβέσεις

0

51.357

51.357

Μειώσεις

0

0

0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

0

977.613

977.613

Αποσβέσεις

0

62.718

62.718

Ανακατανομή από Επενδυτικά σε Ιδιοχρησιμοποιούμενα

0

-1.022.670

-1.022.670

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

0

17.660

17.660

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020

1.186.224

2.133.785

3.320.008

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020

1.186.224

2.082.428

3.268.652

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021

60.981

122.381

183.361

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Ανακατανομή από Επενδυτικά σε Ιδιοχρησιμοποιούμενα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
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6.3 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άυλα

Άυλα

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Προσθήκες από απαρρρόφηση Θυγατρικών

6.011.844

5.394.597

303.865

303.865

6.315.709

5.698.462

575.898

573.541

0

154.261

Μειώσεις

-1.287.057

-1.287.057

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

5.604.550

5.139.207

4.819.339

4.255.801

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Μεταφορά Αποσβέσεις από απαρρρόφηση Θυγατρικών

333.891

301.419

5.153.230

4.557.221

401.522

392.672

0

153.351

Μειώσεις

-1.287.057

-1.287.057

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

4.267.696

3.816.188

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020

1.192.505

1.138.796

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020

1.162.479

1.141.241

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021

1.336.855

1.323.020
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6.4 Δικαιώματα χρήσης παγίων
Τα Δικαιώματα χρήσης επί ενσώματων στοιχείων και τα λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού - κυρίως άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων - του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε Ευρώ)

Κτίρια - Τεχνικά έργα

Μηχανήματα
& Τεχνικές εγκ/σεις

Μεταφορικά μέσα

'Επιπλα & Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μειώσεις

28.600.618
1.975.510
-3.159.588

18.459.830
1.440.960
-1.231.599

685.513
443.569
-23.089

162.360
0
0

47.908.321
3.860.039
-4.414.276

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Μειώσεις

27.416.540
3.954.881
-832.375

18.669.192
2.510.808
-7.228.146

1.105.993
501.544
-99.973

162.360
0
-162.360

47.354.084
6.967.234
-8.322.853

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

30.539.047

13.951.854

1.507.565

0

45.998.466

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Μειώσεις

3.312.908
3.724.763
-46.775

4.356.551
1.796.339
-441.092

213.341
234.499
0

121.770
32.472
0

8.004.570
5.788.074
-487.867

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Μειώσεις

6.990.896
3.546.963
-206.790

5.711.798
1.562.826
-3.317.028

447.840
288.192
-94.612

154.242
8.118
-162.360

13.304.777
5.406.099
-3.780.790

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

10.331.069

3.957.596

641.421

0

14.930.086

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020

25.287.710

14.103.279

472.172

40.590

39.903.751

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020

20.425.644

12.957.393

658.153

8.118

34.049.307

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021

20.207.977

9.994.258

866.144

0

31.068.380
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)

Κτίρια - Τεχνικά έργα

Μηχανήματα & Τεχνικές
εγκ/σεις

Μεταφορικά μέσα

'Επιπλα & Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μειώσεις

24.698.772
1.849.378
-2.352.830

18.179.223
1.440.960
-1.231.599

635.654
432.811
-7.776

162.360
0
0

43.676.009
3.723.149
-3.592.205

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Προσθήκες από απαρρρόφηση Θυγατρικών
Μειώσεις

24.195.320
2.633.532
541.944
-884.244

18.388.584
2.510.808
0
-7.228.146

1.060.689
501.544
7.283
-99.973

162.360
0
0
-162.360

43.806.953
5.645.885
549.227
-8.374.722

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

26.486.552

13.671.247

1.469.544

0

41.627.342

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Μειώσεις

2.804.252
3.162.245
-46.775

4.186.101
1.779.107
-441.092

201.000
222.946
0

121.770
32.472
0

7.313.123
5.196.771
-487.867

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Μεταφορά Αποσβέσεις από απαρρρόφηση Θυγατρικών
Μειώσεις

5.919.723
2.969.997
371.374
-558.715

5.524.117
1.544.485
0
-3.315.919

423.946
279.886
7.283
-94.612

154.242
8.118
0
-162.360

12.022.027
4.802.485
378.657
-4.131.605

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

8.702.379

3.752.682

616.502

0

13.071.564

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020

21.894.519

13.993.121

434.655

40.590

36.362.886

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020

18.275.597

12.864.467

636.744

8.118

31.784.926

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021

17.784.173

9.918.564

853.041

0

28.555.779
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6.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως :
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

Δοσμένες εγγυήσεις

729.769

707.936

631.585

31/12/2020
588.020

Σύνολο

729.769

707.936

631.585

588.020

6.6 Υπεραξία
Η υπεραξία του Ομίλου προέκυψε από την ενοποίηση της μητρικής και των θυγατρικών της εταιρειών και διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019

19.509.442

Προσθήκες – 1η Ενοποίηση ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

101.367

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020

19.610.809
-101.367

Μεταβολές χρήσης - Διαγραφή ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ -Απορρόφηση 30.6.2021
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021

19.509.442

Η λογιστική αξία της Υπεραξίας του Ομίλου για τη χρήση 2021, προκύπτει αναλυτικά από τις εταιρείες:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

14.325.426
1.679.963

YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LIMITED

3.504.053

Σύνολο

19.509.442

Λόγω της απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ A.E προέκυψε ζημία στον Όμιλο από την διαγραφή υπεραξίας
της εν λόγω εταιρείας € 101.367 κατα την εξαγορά στην προηγούμενη χρήση .

6.7 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές της Εταιρείας παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 1.3 των οικονομικών καταστάσεων. Στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης οι συμμετοχές, έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους μειωμένη με τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης επί της
αξίας τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία εταιρείας

31/12/2021

31/12/2020

42.747.574

45.247.574

BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED

4.460.000

4.460.000

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.)
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΕ
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

1.200.000

900.000

140.000
800.000
0

140.000
0
200.000

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Σύνολο
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Στις 30 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ» καθώς και η ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2
, 7-21 και 31-38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και τον Ν. 4548/2018 (Αρ. Πρωτ.: 2394603/30.6.2021
Γ.Ε.ΜΗ) . Από την συγχώνευση των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών προέκυψε ζημία λόγω απορρόφησης ποσού € 1.597.995 η οποία
καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση της μητρικής εταιρείας (Σχ.Σημειώση 1.3.4) .
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Aποτέλεσμα απορρόφησης θυγατρικών εταιρειών
Καθαρή Θέση απορροφόμενης Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ
Μείον Συμμετοχή σε απορροφόμενη Βιοκλινική Πειραιά
Ζημία λόγω απορρόφησης στη Εταιρεία
Συμμετοχή σε απορροφόμενη Βιοαναλυτική Απεικόνιση ΑΕ
Μείον Συμμετοχή σε απορροφόμενη Βιοαναλυτική Απεικόνιση ΑΕ
Ζημία λόγω απορρόφησης στη Εταιρεία
Σύνολο ζημίας λόγω απορρόφησης

30/6/2021
-527.711
-970.000
-1.497.711
100.952
-200.000
-99.048
-1.597.995

Στις 18/12/2020 η εταιρεία εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε η θυγατρική της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ στην εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ. Το τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των 730.000 € και προέκυψε τόσο από τα κεφάλαια (μετοχικό και αποθεματικό), από την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως απεικονίζεται στα βιβλία της και από την εν γένει δραστηριότητα, φήμη και πελατεία αυτής όσο και
από την διεξαχθείσα Μελέτη Αποτίμησης από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών».
Στις 29/12/2020 η Εταιρεία εξαγόρασε την ιατρική εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολικό τίμημα ανερχόμενο σε 200.000€ για την εξαγορά του ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. Η διαδικασία του προσδιορισμού της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της εταιρείας, ο επιμερισμός του τιμήματος της εταιρείας (Purchase Price Allocation) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 3
«Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ο συνεπακόλουθος οριστικός προσιορισμός της σχετικής υπεραξίας ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2020.
Οι οριστικές εύλογες αξίες της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της εξαγορασθείσας εταιρείας, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύποτυσα
οριστική υπεραξία για τον Όμιλο κατά την ημερομηνία απόκτησης έχουν ως εξής:

Μεταβιβασθέν αντάλλαγμα για την απόκτηση του 100%
Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την 31/12/2020
Υπεραξία

ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
200.000
-98.633
101.367

Η ανάλυση της κίνηση του κονδυλίου «Επενδύσεις σε θυγατρικές» για την Εταιρεία κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση έχει ως
εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021

31/12/2020

Υπόλοιπο έναρξης

51.917.574

50.107.574

Διαγραφή λόγω Απορρόφησης

-1.170.000

0

0

930.000

-1.850.000

740.000

450.000

140.000

49.347.574

51.917.574

Αγορά εταιρειών
Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Σύσταση θυγατρικών
Υπόλοιπο λήξης

Σημειώνεται ότι την 30.3.2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ. τ. «ΒIOIATRIKI DΕRΜΑ», η οποία καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στις 30/03/2021
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 158762401000 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158762401000. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύσταση της εν λόγω
θυγατρικής εταιρείας ,με ποσοστό 100% , ανήλθε στο ποσό των € 450.000 ευρώ και διαιρείται σε 450.000 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη. Το μετοχικό της κεφάλαιο εισφέρθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από την μητρική εταιρεία
με την απόφαση του από της 06/05/2021 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και με τα αvαφερόμεvα στo άρθρo 35 τoυ καταστατικoύ
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της , ενώ η πιστοποίηση καταβολής αυτού καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η στις 21/05/2021 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2549007 σύμφωνα με
την υπ’ Αριθ. Πρωτ. 2373514/21-05-2021 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.
Με την από 20-09-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με το ποσό των 350.000 ευρώ δια της εκδόσεως 350.000
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η στις 06-10-2021 με κωδικό αριθμό
καταχώρησης 2638363 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2450984/06.10.2021 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.
Μετά την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» φθάνει στο ποσό των 800.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 800.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξία ενός ευρώ εκάστης.
Σύμφωνα με τις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές και τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36, ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης επί των
στοιχείων του ενεργητικού στη λήξη κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς. Ο σχετικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται και νωρίτερα, όταν
ανακύπτουν ενδείξεις ενδεχόμενης ζημιάς απομείωσης. Η αξιολόγηση που διενεργείται, εστιάζει τόσο σε εξωγενείς όσο και σε ενδογενείς
παράγοντες.
Οι βασικές παραδοχές και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκαν για την αποτίμηση της συγκεκριμένης συμμετοχής αναλύονται ακολούθως:
Παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης
Η ανακτήσιμη αξία της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (ΜΔΤΡ) καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης (value
in use). Ο προσδιορισμός προκύπτει μέσω της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, όπως αναμένεται να παραχθούν
από την ΜΔΤΡ (μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών).
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσδιορισμού της αξίας χρήσης επηρεάζεται (έχει ευαισθησία) από τις εξής βασικές παραδοχές, όπως αυτές
υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών:
Κατάρτιση 5ετών επιχειρηματικών σχεδίων ανά ΜΔΤΡ
Ο υπολογισμός των εκτιμώμενων ταμειακών ροών προκύπτει από εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία έχουν συμπεριλάβει τις
απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και αντανακλούν προηγούμενη εμπειρία και λοιπές
διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές.
Τα επιχειρηματικά σχέδια καταρτίζονται βάσει μίας μέγιστης περιόδου 5ετίας. Οι ταμειακές ροές πέραν της 5ετίας εξάγονται συμπερασματικά
χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις σταθερών ποσοστών ανάπτυξης, τα οποία παραμένουν σταθερά και αποτυπώνουν τις εκτιμήσεις για τον
μακροπρόθεσμο στόχο ανάπτυξης της ΜΔΤΡ.
Τα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται σε πρόσφατα καταρτισμένους προϋπολογισμούς και εκτιμήσεις.
Επί αυτών χρησιμοποιούνται προϋπολογιστικά μεγέθη πωλήσεων και περιθώρια μεικτού κέρδους, καθώς και μελλοντικές εκτιμήσεις με τη
χρήση εύλογων παραδοχών.
O ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών έχει υπολογισθεί διακριτά κατ’ είδος υπηρεσίας
(Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας) και κατηγορία πελάτη (Ομάδες πελατών Ιδιωτικού Τομέα - Δημόσιος Τομέας)
συνδέεται δε, με πολλαπλούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως η ζήτηση παροχής υπηρεσιών υγείας στις αγορές όπου
δραστηριοποιείται η ΜΔΤΡ, το ύψος του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, το ποσοστό επιστροφών λόγω τζίρου (rebate), των περικοπών
λόγω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μείγμα πωλήσεων κατ’ είδος ιατρικής πράξης ή διαγνωστικής εξέτασης.
Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC)
Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίων (WACC) αντανακλά το προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ταμειακών ροών της
ΜΔΤΡ, σύμφωνα με το οποίο σταθμίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του δανεισμού, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος
των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Ο προσδιορισμός του WACC περιλαμβάνει έναν αριθμό παραμέτρων (όπως την απόδοση μηδενικού
κινδύνου επιτοκίου της αγοράς, τον ειδικό κίνδυνο της χώρας και το equity risk premium).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη απομείωσης, ενδέχεται να μεταβληθούν περαιτέρω
μελλοντικά. Πιθανές μεταβολές σε ορισμένες μεταβλητές, όπως είναι τα προεξοφλητικά επιτόκια, ενδεχομένως να έχουν επίπτωση στην αξία
λόγω χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Ανάλυση ευαισθησίας επί των βασικών παραδοχών
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη απομείωσης, ενδέχεται να μεταβληθούν περαιτέρω
μελλοντικά. Πιθανές μεταβολές σε ορισμένες μεταβλητές, όπως είναι τα προεξοφλητικά επιτόκια, ενδεχομένως να έχουν επίπτωση στην αξία
λόγω χρήσης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας.
Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της Διοίκησης,
μεταβολές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν τις λοιπές παραδοχές της.
Την 31/12/2021 από την σχετική ανάλυση όλων των ανωτέρω παραγόντων δεν προέκυψε ανάγκη περαιτέρω απομείωσης στην επένδυση της
Εταιρείας
6.8 Αποθέματα
Το σύνολο των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχονται από αναλώσιμα υγειονομικά υλικά και αναλύονται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

Αναλώσιμα υλικά

4.539.582

4.688.250

3.011.689

31/12/2020
3.146.444

Σύνολο

4.539.582

4.688.250

3.011.689

3.146.444

6.9 Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
O ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ &
clawback
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Εμπορικές απαιτήσεις προ απομειώσεων
Μείον: απομειώσεις απαιτήσεων από πελάτες
Μείον: απομειώσεις απαιτήσεων από γραμμάτια
Μείον: απομειώσεις απαιτήσεων από επιταγές
Σύνολο απομειώσεων

50.280.992

24.327.023

31.724.919

11.683.647

-21.470.199

-1.819.032

-17.006.270

0

1.415.910
246.239
391.954
14.717
438.480
661.377
31.979.470
-9.763.003
-466.123
-438.480
-10.667.605

1.437.684
104.695
425.847
20.503
438.480
731.966
25.667.165
-9.166.500
-462.627
-438.480
-10.067.606

1.008.830
1.150
0
14.717
405.509
337.630
16.486.484
-3.160.957
0
-405.509
-3.566.465

1.011.547
0
0
20.503
405.509
258.306
13.379.512
-2.315.304
0
-405.509
-2.720.813

Εμπορικές απαιτήσεις

21.311.865

15.599.559

12.920.019

10.658.699

Τα δουλευμένα έσοδα περιόδου αφορούν σε πωλήσεις υπηρεσιών κατά το μέρος που είχαν παρασχεθεί στην κλειόμενη χρήση.
Η υποχρέωση των προβλέψεων του Ομίλου και της Εταιρείας για clawback 2021 και λοιπών προβλεψεων επί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από
ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος πρώην ασφαλιστικών ταμείων φορέων υγείας ανήλθε σε ευρώ 21.470.199 για το Όμιλο και 17.006.270 .Η
αντίστοιχη υποχρέωση των προβλέψεων προς τον ΕΟΠΥΥ για τις άνω περιπτώσεις της προηγούμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό ευρώ 13.870.465
για τον Όμιλο και απεικονίστηκε στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σχετική σημείωση 6.23) κατά ποσό ευρώ 12.051.433 και κατά
ποσό ευρώ 1.819.032 αφαιρετικά των εμπορικών απαιτήσεων και για την Εταιρεία ανήλθε στο ποσό ευρώ 10.064.271 ευρώ η οποία
απεικονίστηκε στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σχετική σημείωση 6.23).
Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
Το σύνολο των προβλέψεων για Clawback , ληξιπρ/σμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ & των απομειώσεων επί των εμπορικών απαιτήσεων αναλύεται
ως εξής :
Ανάλυση Προβλέψεων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων EOΠΥΥ & Clawback

Προβλέψεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

2.294.585

1.532.170

Προβλέψεις Clawback 2020

11.575.880

8.532.101

Yπόλοιπο λήξης 31/12/2020

13.870.465

10.064.271

Αναστροφή προβλέψεων Clawback 2020

-11.575.880

-8.532.101

Μεταφορά προβλέψεων από απορρόφηση θυγατρικής

0

9.172

-277.564

-1.930

Προβλέψεις Clawback 2021

19.453.178

15.466.859

Yπόλοιπο λήξης 31/12/2021

21.470.199

17.006.270

Aναστροφή προβλέψεων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

59

Η διαμόρφωση των απομειώσεων παρουσιάζεται παρακάτω:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

Yπόλοιπο έναρξης 31/12/2019

8.970.678

2.376.150

Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων

1.096.928

344.662

10.067.606

2.720.813

22.490

355.717

Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων

801.672

546.577

Αναστροφή απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων

-224.163

-56.641

10.667.605

3.566.465

Yπόλοιπο έναρξης 31/12/2020
Μεταφορά προβλέψεων από απορρόφηση θυγατρικής

Yπόλοιπο λήξης 31/12/2021

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα
εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των συμβάσεων πώλησης. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν η
καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων και οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των πελατών-χρεωστών. Το ποσό της
πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν.
Η ανάλυση παλαιότητας των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Έως 90 ημέρες

9.809.638

7.925.769

6.325.522

6.558.085

Από 90 έως 180 ημέρες

2.310.684

2.485.730

1.044.717

1.387.549

Από 180 έως 360 ημέρες

1.995.235

1.769.664

1.440.935

948.076

17.863.913

13.486.002

7.675.310

4.485.800

>360 μερες
Εμπορικές απαιτήσεις προ απομειώσεων

31.979.470

25.667.165

16.486.484

13.379.512

Σύνολο απομειώσεων

-10.667.605

-10.067.606

-3.566.465

-2.720.813

Σύνολο

21.311.865

15.599.559

12.920.019

10.658.699

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις απομειώσεων την 31.12.2021 οι οποίες ανήλθαν σε € 10,7 εκ επί συνόλου
εμπορικών απαιτήσεων € 31,98 εκ και € 3,6 εκ επί συνόλου εμπορικών απαιτήσεων € 16,49 εκ αντίστοιχα .
Επίσης στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και καθυστερημένες απαιτήσεις από ΕΟΠΥΥ/ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος πρώην
ασφαλιστικών ταμείων φορέων υγείας, συνολικού ποσού ευρώ 10,1 εκατ για τον Όμιλο και συνολικού ποσού ευρώ 7,8 εκατ για την Εταρεία
για τις οποίες έχουν γίνει αγωγές σχεδόν στο σύνολο τους και έχει καταγνωστεί με δικαστικές αποφάσεις η είσπραξη τους για το μεγαλύτερο
μέρος αυτών των απαιτήσεων .Κατά συνέπεια η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εν λόγω εκκρεμείς
νομικές υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα
αποτελέσματα της λειτουργίας τους.
6.10 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό
Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος από μερίσματα Α.Ε.
Παρακρατημένοι φόροι από πωλήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο &
Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Δημόσιο επιστρεφόμενος Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι
Ελληνικό Δημόσιο επιστρεφόμενοι φόροι προηγ. χρήσεων
Ελληνικό Δημόσιο επιστρεφόμενος φόρος τρέχουσας χρήσης
Λογαριασμός δεσμευμένων καταθέσεων
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Επισφαλείς χρεώστες
Επίδικοι χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις χρεωστών
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021

126.655
302.270

Αναθεωρημένα
31/12/2020
187.350
302.270

102.577
302.270

Αναθεωρημένα
31/12/2020
146.344
302.270

9.411

0

9.411

0

162.853
21.680
4.863.176
400.237
4.286.130
2.879
73.456
-513.963

107.970
25.108
3.129.892
400.327
3.788.847
2.879
73.456
-443.073

25.227
21.380
3.633.811
400.237
712.514
0
73.456
-508.098

0
0
2.258.552
400.327
475.903
0
73.456
-440.195
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Προκαταβολές προμηθευτών
Προκαταβολές πιστωτών
Προκαταβολές -Λογαριασμοί προς απόδοση/εκκαθάριση
Προσωπικό λογαριασμοί προς απόδοση
Πάγιες προκαταβολές
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προπληρωμένα έξοδα
Σύνολο

140.304
28.691
93
0
20.044
238.016
292.601
10.454.533

73.968
26.372
103
1.788
21.054
0
324.946
8.023.256

0
0
0
0
20.044
0
254.332
5.047.160

0
0
0
0
21.054
0
286.365
3.524.075

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά προϊόντα
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν κυρίως χρεόγραφα για εμπορικούς σκοπούς και
αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Μετοχές εισαγμένες στο Χ.Α.Α.
5.355.495
2.030.198
5.355.495
2.030.198
Λοιπά χρεόγραφα
85
1.085
0
1.000
Ομολογίες εταιρικών δανείων
1.043.541
1.189.825
1.043.541
1.189.825
Πλέον: Υπεραξία εξ αποτιμήσεως
316.451
172.774
316.451
172.774
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
-381.945
-181.883
-381.945
-181.883
Σύνολο
6.333.628
3.211.998
6.333.543
3.211.913

Τα παραπάνω χρεόγραφα έχουν αποτιμηθεί στην τρέχουσα (εύλογη) χρηματιστηριακή αξία κατά την ημερομηνία Ισολογισμού και το κέρδος ή
η ζημία απομείωσης επιβάρυνε απ’ ευθείας τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. Oι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε
επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/12/2021 και την 31/12/2020:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικα περιουσιακά προϊόντα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Εταιρικά μερίδια
Μετοχές
Ομόλογα
Σύνολο Χρηματοοικονομικών περιουσιακών
προϊόντων

31/12/2021
Aποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη
της χρήσης αναφοράς
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3

5.010.609
1.323.019

-

-

1.000
2.013.799
1.197.199

-

-

6.333.628

-

-

3.211.998

-

-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικα περιουσιακά προϊόντα

31/12/2021

31/12/2020

Aποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη
της χρήσης αναφοράς

Aποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη
της χρήσης αναφοράς

Επίπεδο 1
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Εταιρικά μερίδια
Μετοχές
Ομόλογα
Σύνολο Χρηματοοικονομικών περιουσιακών
προϊόντων
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31/12/2020
Aποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη
της χρήσης αναφοράς
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

5.010.524
1.323.019

-

-

1.000
2.013.714
1.197.199

-

-

6.333.543

-

-

3.211.913

-

-
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6.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση και
αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

202.320

109.229

157.009

64.640

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

36.310.060

38.576.332

22.248.635

25.294.614

Σύνολο

36.512.380

38.685.560

22.405.643

25.359.254

Διαθέσιμα στο ταμείο

31/12/2020

6.13 Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε ογδόντα πέντε εκατομμύρια (85.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε ογδόντα πέντε
χιλιάδες (85.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας και μετά από τη μετατροπή του σε ευρώ, αυξήσεις
και μεταβολές ανέρχεται σε 7.911.000 ευρώ και διαιρείται σε 2.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια
και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η μετοχή της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Το υπέρ το άρτιο αποθεματικό του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους
αξίας.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες
Από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2019 , (άρθρο 119 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του Νόμου 4609/2019 και το άρθρο 121 παρ.2 του Νόμου 4548/2018 προβλέπεται σε περίπτωση που το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση
άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της
παραπάνω προθεσμίας.
Η Εταιρεία καλύπτει τις ως άνω κεφαλαιακές απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο και η διαφορά υπέρ το άρτιο του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Αριθμός μετοχών
Υπόλοιπο 31/12/2019
Έκδοση/Ακύρωση Μετοχών
Υπόλοιπο 31/12/2020
Έκδοση/Ακύρωση Μετοχών

Μετοχικό Κεφάλαιο

2.700.000

18.782

-

-

-

2.700.000

7.911.000

18.782

-

-

2.700.000

7.911.000

18.782

-

Υπόλοιπο 31/12/2021

Υπέρ το άρτιο

7.911.000

6.14 Λοιπά αποθεματικά
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Τακτικό αποθεματικό

5.375.815

5.352.781

5.306.215

5.306.215

Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο

2.241.640

2.241.640

2.241.640

2.241.640

0

0

554.977

554.977

-115.675

-115.675

-115.675

-115.675

7.501.780

7.478.746

7.987.157

7.987.157

Διαφορά προκύψασα από συγχώνευση θυγατρικών
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο

Το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση με ποσοστό 5% επί των καθαρών κερδών της χρήσης, μέχρι του 1/3 του
Μετοχικού Κεφαλαίου και προορίζεται να καλύψει μελλοντικές ζημιές.
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6.15 Δικαιώματα μειοψηφίας
Τα δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου είναι αποδιδόμενα στους μετόχους και αναλύονται ως εξής:
YIANNOUKAS MEDICAL
LABORATORIES LTD

DIGITAL HEALTH
SOLUTIONS

ΣΥΝΟΛΟ

-102.529

-762

-103.291

0

60.000

60.000

Αποτελέσματα 2020

241.120

-68.182

172.937

Διανομή Μερισμάτων

-138.539

0

-138.539

Λογιστική αξία 31/12/2020

52

-8.944

-8.893

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021

52

-8.944

-8.893

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19

0

660

660

Αναθεωρημένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Αποτελέσματα 2021

52
443.591

-8.284
265.099

-8.232
708.691

Διανομή Μερισμάτων

-170.675

0

-170.675

0
272.968

5

5

256.820

529.788

Λογιστική αξία 31/12/2019
Δικαιώματα κατά την πρώτη ενοποίηση

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Λογιστική αξία 31/12/2021

6.16 Δανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι οι παρακάτω:

α) Μακροχρόνιες υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ

Ομολογιακά δάνεια
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Μείον: Ομολογίες πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Τραπεζικός Δανεισμός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

48.621.160
3.822.811
0
-20.526.118
-1.114.476
30.803.376

49.776.103
5.640.355
0
-9.096.618
-1.432.476
44.887.364

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

47.065.604
2.512.361

47.771.433
3.626.837

-20.081.674
-1.114.476
28.381.815

-8.652.174
-1.114.476
41.631.620

β) Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Τραπεζικά Δάνεια

18.809.862

24.584.615

11.254.603

16.685.883

Ομολογίες δανείων πληρωτέες στην επόμενη χρήση

20.526.118

9.096.618

20.081.674

8.652.174

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

1.432.476

1.432.476

1.114.476

1.114.476

40.768.456

35.113.709

32.450.753

26.452.533

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων δανείων

Η εταιρεία προέβη σε έκδοση Ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ 2.200.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην τράπεζα OPTIMA
BANK AE στη χρήση 2021 και συνολικού ποσού 20.500.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, ATTICA BANK AE και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στη χρήση 2020 τα οποία καλύπτονται από την
εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ)).
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Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.17 Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις Δικαιωμάτων χρήσης αναλύονται ως εξής
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Υποχρεώσεις μακρ/σμες από συμβάσεις Δικαιωμάτων
χρήσης επί ακινήτων
Υποχρεώσεις μακρ/σμες από συμβάσεις Δικαιωμάτων
χρήσης επί οχημάτων
Υποχρεώσεις μακρ/σμες από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020

18.437.675

18.503.299

16.403.343

16.780.354

614.949

464.250

609.791

450.415

2.466.301
21.518.925

2.650.186
21.617.735

2.466.301
19.479.434

2.650.186
19.880.955

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021

Υποχρεώσεις βραχ/σμες από συμβάσεις Δικαιωμάτων
χρήσης επί ακινήτων
Υποχρεώσεις βραχ/σμες από συμβάσεις Δικαιωμάτων
χρήσης επί οχημάτων
Υποχρεώσεις μακρ/σμες από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

3.491.351

3.274.905

2.996.620

2.747.541

291.369

210.413

282.693

202.051

1.985.666
5.768.386

2.429.906
5.915.224

1.985.667
5.264.980

2.429.906
5.379.498

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.18 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Απαιτήσεις/
(Υποχρεώσεις)

Απαιτήσεις/
(Υποχρεώσεις)

-8.608.980
-18.675
-4.579.448
121.557
238.540
4.144.560
794.198
-7.908.247

-9.253.904
-17.780
-5.128.973
119.312
252.752
4.566.965
2.613.867
-6.847.760

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Απαιτήσεις/
(Υποχρεώσεις)

Απαιτήσεις/
(Υποχρεώσεις)

Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Προβλέψεις αποζημίωσης
προσωπικού
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Επίδραση στα
Αποτελέσματα Χρήσης
644.924
-895
549.525
2.245
12.375
-422.405
-1.819.669
-1.033.899

-6.126.940
-18.535
-4.121.177
1.577.494
121.557

-6.544.220
-17.623
-4.579.219
1.720.902
119.312

Επίδραση στα
Αποτελέσματα
Χρήσης
417.315
-913
529.197
-143.409
2.245

198.182

187.922

16.760

Επίδραση στη
Καθαρή Θέση

Επίδραση στη
Καθαρή Θέση

-26.587

-26.587

Επίδραση από
Απορρόφηση
-34
0
-71.154
0
0

-19.034

12.534
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Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

3.742.826
718.265
-3.908.329

4.134.272
2.071.743
-2.906.911

-435.209
-1.386.931
-1.000.944

43.762
33.453
18.561

-19.034

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4646/2019, τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα φορολογούνται με συντελεστή 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Στις 18 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε ο Νομος
Ν.4799/2021 ο οποίος ορίζει την μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από 24%,
για το φορολογικό έτος 2020 σε 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

6.19 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία καταχωρήθηκαν στα έξοδα
της τρέχουσας χρήσης.
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση
στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται
αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε
περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία
χρεώνει στα αποτελέσματα τις δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο, με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές
παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία
αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει
για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεως στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν
αναλογιστικής μελέτης.
Η σχετική υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας και οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Αναθεωρημένα
31/12/2020
0,70%
1,00%
1,00%
EVK 2000
ΝΑΙ
14

31/12/2021
Επιτόκιο προεξόφλησης
Αναμενόμενη μελλοντική αύξηση μισθών
Πληθωρισμός
Πινακες Υπηρεσίας
Μισθολογικό όριο
Πλήθος μισθών

0,75%
1,80%
1,80%
ΝΑΙ
14
ΟΜΙΛΟΣ

Δημοσιευμένα
31/12/2020
0,70%
0,80%
0,80%
ΝΑΙ
14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

α. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

145.153

125.686

121.064

102.262

β. Κόστος (Αποτέλεσμα) Διακανονισμών

615.278

221.700

450.709

96.514

7.052

10.280

5.591

7.484

767.482

357.666

577.363

206.260

-4.678

-45.575

-41.637

-32.912

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

γ. Δαπάνη τόκου
Δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσμάτων (α)+(β) + (γ)
Καθαρό αναλογιστικό κέρδος ή (ζημία) καταχωρημένο στην καθαρή θέση
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση την καταχωρημένη
στον ισολογισμό, που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο
120ε:

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

1.007.393

Αναθεωρημένα
31/12/2020
894.589

798.662

650.299

767.482

357.666

577.363

206.260

31/12/2021
α. Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό την 01/01
β. Δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσμάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μείον:
γ. Αναλογιστικό κέρδος ή ζημία καταχωρημένο στην καθαρή θέση
δ. Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
ε. Κόστος μεταφοράς προσωπικού
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-4.678

-45.575

-41.637

-32.912

695.280

253.174

516.834

106.953

0

693

0

-491
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Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον
ισολογισμό την 31/12
(α)+(β)-(γ)-(δ)-(ε)

1.084.273

1.043.964

900.828

783.010

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)

Υποχρεώσεις για :
Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

1.084.273
1.084.273

1.043.964
1.043.964

900.828
900.828

783.010
783.010

Η ανάλυση ευαισθησίας της παρούσας αξίας στις αλλαγές των κύριων αναλογιστικών παραδοχών έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Αναλογιστική
Υποχρέωση

Ποσοστιαία
μεταβολή

Κανονικό κόστος
επόμενου έτους

Ποσοστιαία
μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

1.060.115

-3%

170.199

-5%

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

1.132.362

3%

188.794

5%

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

1.131.786

3%

188.644

5%

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

1.060.302

-3%

170.246

-5%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναλογιστική
Υποχρέωση

Ποσοστιαία
μεταβολή

Κανονικό κόστος
επόμενου έτους

Ποσοστιαία μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

872.019

-3%

137.532

-5%

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

931.170

3%

152.968

5%

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

930.698

3%

152.843

5%

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

872.171

-3%

137.571

-5%

6.20 Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υποχρεώσεις προς ΕΟΠΥΥ για Clawback 2013-19
Ληφθείσες εγγυήσεις
Φ.Π.Α. επομένων χρήσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

38.254.528
6.690

0
17.064

31.700.962
6.690

0
17.064

591.255

1.192.337

591.255

1.192.337

38.852.474

1.209.402

32.298.907

1.209.402

Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη χρήση βάσει των από με αριθμ πρωτ. 69872,66319 /11.1.21 για την Εταιρεία και με τις από 69750, 70182 /11.1.21
γνωστοποιήσεις του ΕΟΠΥΥ για τις θυγατρικές κλινικές του Ομίλου περί υφιστάμενης οφειλής από rebate -clawback ετών 2013 -2019 και κατ'
εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α’ / 16-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). β) της υπ. αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4613 Β’/19-10-2020) «Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback» γ) της υπ. αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 77678
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5394 Β’ /08-12-2020) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 απόφασης του Υπουργού
Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback»(Β΄4613), και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ. αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4613 Β’/19-10-2020), προέβει σε ρύθμιση οφειλόμενου ποσού από rebate & clawback ετών 2013 έως
2019, προς τον ΕΟΠΥΥ ποσού σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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Από το συνολικό ποσό της ρύθμισης € 47.818.157 για τον Όμιλο ποσό € 38.254.528 πρόκειται να συμψηφιστεί / διακανονιστεί μετά την
1.1.2023 και ως εκ τούτου έχει ταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Από το συνολικό ποσό της ρύθμισης € 39.626.202 για την Εταιρεία ποσό € 31.700.962 πρόκειται να συμψηφιστεί / διακανονιστεί μετά την
1.1.2023 και ως εκ τούτου έχει ταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.

6.21 Εμπορικές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εμπορικοί προμηθευτές
Προμηθευτές συνδεμένες επιχειρήσεις
Ελληνικό δημόσιο
Λοιποί προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020
16.223.265
16.839.010
6.566
14.314
3.160
1.535
45.917
638
167.779
157.588
16.446.686

17.013.086

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020
10.544.163
11.275.082
111.418
60.740
1.322
0
44.797
0
0
0
10.701.701

11.335.823

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.22 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας που αφορούν άμεσους, έμμεσους και πληρωτέους φόρους αναλύονται
ως εξής:

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

Φόρος εισοδήματος

392.324

156.750

0

0

Φ.Π.Α.

480.253

394.669

2.407

1.294

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού

575.452

467.908

429.495

322.186

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων

697.282

746.290

605.827

646.018

Λοιποί φόροι-τέλη

137.106

112.946

44.314

0

2.282.417

1.878.562

1.082.042

969.499

Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

6.23 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως:

O ΟΜΙΛΟΣ

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Δικαιούχοι αμοιβών
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα
Ασφαλιστικές εισφορές
Υποχρέωση προς ΕΟΠΥΥ
Προβλέψεις Clawback και Rebate
Υποχρεώσεις από μερίσματα
Λοιποί πιστωτές
Σύνολο
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

319.534
16.543
1.244.103
2.281.378
0
0
10.313.636

100.909
13.214
938.896
2.313.546
14.808.701
12.051.433
1.926.204

210.946
14.774

31.140
0

1.038.609

896.786
1.782.932
0
0
10.313.636
1.467.695

729.351
1.714.597
13.227.851
10.064.271
1.926.204
509.000

1.920.314
16.095.509

33.191.512

14.686.769

28.202.414
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O ΟΜΙΛΟΣ

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Δικαιούχοι αμοιβών
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα
Ασφαλιστικές εισφορές
Υποχρέωση προς ΕΟΠΥΥ
Προβλέψεις Clawback και Rebate
Υποχρεώσεις από μερίσματα

31/12/2021
319.534
16.543
1.244.103
2.281.378
0
0
10.313.636

100.909
13.214
938.896
2.313.546
14.808.701
12.051.433
1.926.204

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

210.946
14.774

31.140
0
729.351
1.714.597
13.227.851
10.064.271
1.926.204
509.000
28.202.414

1.920.314

1.038.609

896.786
1.782.932
0
0
10.313.636
1.467.695

16.095.509

33.191.512

14.686.769

Λοιποί πιστωτές
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.24 Κύκλος εργασιών
Ακολουθεί ανάλυση των πωλήσεων υπηρεσιών του Ομίλου και της Εταιρείας:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Έσοδα (Κύκλος εργασιών)

210.622.676

163.070.058

166.383.461

125.758.273

Rebate & Clawback

-46.097.380

-32.590.854

-40.491.451

-28.166.635

Σύνολο

164.525.296

130.479.204

125.892.009

97.591.637

Η διάρθρωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας ανά κλάδο αναλύεται ως εξής :

Κλάδος 1.1.2021 -31.12.2021

Πωλήσεις (έσοδα από
παροχή υπηρεσιών)

Επιστροφές για
Rebate & Clawback

Καθαρές
πωλήσεις

Ποσοστό

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

171.667.672

-40.509.920

131.157.752

80%

Δευεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

38.046.238

-5.587.459

32.458.779

20%

Υπηρεσίες συναφείς με την υγεία

908.765

0

908.765

1%

210.622.676

-46.097.380

164.525.296

Κλάδος 1.1.2020 -31.12.2020

Πωλήσεις (έσοδα από
παροχή υπηρεσιών)

Επιστροφές για
Rebate & Clawback

Καθαρές
πωλήσεις

100%

Ποσοστό

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

128.927.517

-28.166.635

100.760.881

77%

Δευεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

34.134.899

-4.424.219

29.710.680

23%

Υπηρεσίες συναφείς με την υγεία

7.642

0

7.642

163.070.058

-32.590.854

130.479.204

0%
100%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κλάδος 1.1.2021 -31.12.2021

Πωλήσεις (έσοδα από παροχή
υπηρεσιών)

Επιστροφές για Rebate
& Clawback

Καθαρές
πωλήσεις

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

166.383.461

-40.491.451

125.892.009
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Κλάδος 1.1.2020 -31.12.2020

Πωλήσεις (έσοδα από παροχή
υπηρεσιών)

Επιστροφές για Rebate
& Clawback

Καθαρές
πωλήσεις

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

125.758.273

-28.166.635

97.591.637

6.25 Κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα κατά λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

31/12/2021
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο

124.376.781
17.092.685
4.765.629
146.235.096

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
31/12/2020
112.352.437
15.689.113
3.309.254
131.350.804

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020
95.172.238
84.314.515
12.318.384
11.044.393
4.124.261
3.036.994
111.614.883
98.395.902

Τα έξοδα κατ’ είδος δαπάνης του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
Αναλώσεις υλικών & αποθεμάτων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

28.147.182
48.594.035
28.751.616
15.065.520
1.691.516
9.660.097
12.692.136
1.632.993

24.749.813
44.280.430
24.973.219
12.830.188
1.525.284
8.208.425
12.935.311
1.848.134

22.075.608
35.942.769
23.923.299
11.445.907
907.304
5.495.524
10.638.219
1.186.253

17.264.633
31.724.319
22.291.553
9.680.050
770.904
5.001.781
10.960.562
702.099

146.235.096

131.350.804

111.614.883

98.395.902

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
6.26 Λοιπά έσοδα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έσοδα που δημιουργούνται από παρεπόμενες δραστηριότητες εκτός από την λειτουργική
δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας.

O ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

130.937

105.538

103.662

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

128.434

207.432

0

7.463

Έσοδα από ακίνητα
Συναλλαγματικές διαφορές

101.578
9.278

111.599
8.042

291.878

312.237

9.278

8.042

7.625

122.573

729

27.222

Έκτακτα έσοδα
Κέρδη από εκποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων
Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

105.538

8

0

8

0

55.238

3.325

24.315

0

48.690
24.315

0
0

104.326

39.734

104.312

39.734
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Έσοδα από αχρησιμοποιημένες προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Σύνολο

1.214.771

0

694.072

0

282.552

537.211

58.572

451.324

2.059.062

1.135.455

1.335.515

951.560

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών της Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.27 Λοιπά έξοδα
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εξόδων του Ομίλου και της Εταιρείας:

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Λοιπές έκτακτες ζημίες & διαγραφές
Ζημιές από εκποίηση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020
8.293
4.997
25
96
14
799
79.236
50.036
500.623
773.731
63.384
70.863
168.144
265.980
819.719
1.166.502

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020
5.234
1.815
25
95
14
483
28.582
46.343
36.657
28.500
53.428
21.950
130.775
225.291
254.715
324.478

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών της Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).

6.28 Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Ακολουθεί ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο

278.521
0
0
278.521

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
31/12/2021
31/12/2020

81.444
16.891
8.021
106.356

275.166
0
0
275.166

69.327
0
0
69.327

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών της Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).

6.29 Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Ακολουθεί ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου και της Εταιρείας:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
Τόκοι ομολογιακών δανείων
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων
Τόκοι δικαιωμάτων χρήσης
Τόκοι αποθέματος αποζημιώσεων προσωπικού
Τόκοι βραχ/σμων δανείων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Διάφορα έξοδα τραπεζών

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

1.337.207
316.638
995.066
5.591
776.008
15.391
340.685

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναθεωρημένα
31/12/2020
1.187.637
329.186
1.029.183
7.484
728.745
15.256
287.239

31/12/2021
1.304.744
153.611
999.210
5.591
503.150
15.391
238.442

Αναθεωρημένα
31/12/2020
1.176.649
156.861
1.044.047
7.484
469.478
15.256
221.094
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Διαγραφή υπεραξίας θυγατρικής λόγω απορρόφησης
Σύνολο

101.367

0

0

0

3.887.953

3.584.730

3.220.139

3.090.869

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)

6.30 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τά έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Εταιρείας και του
Ομίλου.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
Προμήθειες & έξοδα αγορών /πωλήσεων χρεογράφων
Κέρδη/( ζημίες) από πώληση χρεογράφων
Προβλέψεις αποτίμησης χρεογράφων
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων αποτίμησης χρεογράφων
Υπεραξία από αποτίμηση χρεογράφων
Έσοδα από μερίσματα
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

150.652
476.646
218.889
0
-100.971
-88.197

243.979
-773.572
477.206
-65.416
-355.406
-72.086

150.652
476.646
218.889
0
-100.971
-88.195

243.979
-773.572
477.206
-65.416
-355.406
-72.086
-29.293

-79.114

-29.293

-79.114

-574.588

577.905

-574.588

577.907

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών της Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
6.31 Φόροι εισοδήματος
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 22% (2020 : 24%) επί
των φορολογητέων κερδών.
Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναθεωρημένα
31/12/2020
2.184.242
0
-71.221
39.700
2.293.221

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

1.077.044
53.825
54.885
0
1.248.902

1.635.019
0
0
34.700
-1.757.620

Φόρος εισοδήματος (τρέχων φόρος)
Διαφορές φορολογίας από ετεροχρονισμό εισοδήματος
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρήσεων
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου λόγω μεταβολής φορολογικού
Συντελεστή
Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης συμμετοχών λόγω
ενοποίησης

1.614.897
53.825
67.305
0
1.386.488

0

0

0

0

Σύνολο

2.769.926

4.445.942

2.186.698

-87.901

-352.588

-247.957

Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος (22%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2021
31/12/2020
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων εισοδήματος

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

16.494.698,90

-4.958.926,74

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2021
31/12/2020
12.987.541

-3.776.633
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Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή 22% (2020: 24%)
Φόροι εισοδήματος αλλοδαπής υπολογισμένοι με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή 12,5% (2020: 12,5%)
Προ/γές χρήσης για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία
- Συμψηφισμός μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών προηγούμενων
χρήσεων ενοποιούμενων εταιρειών
- Φορολογική επίδραση εσόδων που δεν φορολογούνται
Προ/γές χρήσης για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς
- Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
'- Φορολογική επίδραση από ετεροχρονισμό εξόδων σε επίπεδο ομίλου
- Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
- Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας από μεταβολή φορολογικού
συντελεστή
- Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι & Διαφορές
φορολογικού ελέγχου
- Λοιπά
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

3.309.582

-1.245.034

2.857.259

-906.392

181.393

87.540

0

0

-1.589.168

0

-1.427.109

0

-118.284

-45.048

0

0

1.205.364

1.882.422

810.180

762.035

0

2.707.839

108.534

1.466.914

0

0

-578.242

0

-247.957

0

121.130

-41.433

108.710

34.700

129.616

-367.258

85.615

21.757

2.769.926

4.445.942

2.186.698

-87.901

Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου ενσωματώνουν τις αλλαγές στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3)
Στις 18 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε ο Ν..4799/2021 ο οποίος ορίζει την μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων από 24%, για το φορολογικό έτος 2020 σε 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.
7. Γνωστοποίηση Χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία διακρίνονται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται από επενδύσεις σε
αμοιβαία κεφάλαια, πελάτες, επιταγές εισπρακτέες, ταμειακά διαθέσιμα και σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούνται από
δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

31/12/2021

Αναθεωρημένα
31/12/2020

Στοιχεία Ενεργητικού
Αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

74.612.406

65.520.373

46.706.365

42.753.941

Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικα περιουσιακά προϊόντα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

21.311.865
5.359.390
5.095.143
6.333.628
36.512.380

15.599.559
3.565.240
4.458.016
3.211.998
38.685.560

12.920.019
3.992.098
1.055.062
6.333.543
22.405.643

10.658.699
2.560.821
963.254
3.211.913
25.359.254

Αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

91.174.775

67.714.500

80.160.156

62.721.976

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις

30.803.376
21.518.925

44.887.364
21.617.735

28.381.815
19.479.434

41.631.620
19.880.955

Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

38.852.474

1.209.402

32.298.907

1.209.402

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

81.361.454

93.112.093

64.186.244

72.339.767

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)

34.824.612
40.768.456
5.768.386

52.083.160
35.113.709
5.915.224

26.470.512
32.450.753
5.264.980

40.507.735
26.452.533
5.379.498

Στοιχεία Παθητικού

Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021
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Τα αναθεωρημένα ποσά της συγκριτικής περιόδου της χρήσης 2020 ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις ορισμένων κονδυλιών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας. (Σχ. Σημείωση 15).
8. Κέρδη/Ζημιά ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες
μετοχές), γεγονός που δεν συντρέχει.

Κέρδη μετά φόρων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αναθεωρημένα
1/1-31/12/2020
13.724.773
-9.404.869

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

5

-

4

-

1/1-31/12/2021

Βασικά κέρδη ανά μετοχή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναθεωρημένα
1/1-31/12/2020
10.800.842
-3.688.732

1/1-31/12/2021

9. Μερίσματα καταβλημένα
Στη χρήση 2021 με τις από 14.6.2021 ,25.8.2021 ,30.9.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκαν μερίσματα προς
καταβολή από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 19.922.000.

10. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε ευρώ που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της οι οποίες
αναλύονται πιο κάτω.
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις: Για τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη σημείωση 6.9 της παρούσας
και για τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις, Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του
εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί
σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.
Η Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης
ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία
έχει ήδη σε πρώτο στάδιο δικαιωθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες αναστέλεται η ισχύς των ως άνω
διοικητικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ. Εντούτοις οι αποφάσεις θεωρούνται εκκρεμείς και έχουν παραπεμφθεί στο ΣτΕ. Η Διοίκηση της Εταιρείας με
την σύμφωνη γνώμη των νομικών συμβούλων της, θεωρεί ότι τελικώς θα δικαιωθεί, παρόλα αυτά με σκοπό την πλήρη απεικόνιση της
εκτιμώμενης επίδρασης τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, περιέλαβε τα ανωτέρω ποσά στις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, και για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης προχώρησε στην έκδοση των αντίστοιχων
πιστωτικών τιμολογίων με βάση της έως τώρα εκδοθείσες από τον ΕΟΠΥΥ βεβαιώσεις ποσών αυτόματης επιστροφής (Clawback) και ποσών
επιστροφής (Rebate).
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν ισχυρά ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου.
11. Εμπράγματα βάρη και εγγυήσεις
Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημείωση υποθήκης) ποσού 79.517.373 ευρώ (έναντι 2020: ευρώ
79.517.373) ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων με υπόλοιπο την 31/12/2021 ποσού € 26.842.145 ευρώ (2020:
28.882.165).

Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2021, έχουν ως εξής:

Ενέχυρα για εξασφάλιση υποχρεώσειων
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πελατών
Εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς

Ο ΟΜΙΛΟΣ
810.000

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
810.000

174.335

174.335

5.192

5.192

Η Εταιρεία εγγυάται για το σύνολο του δανεισμού των θυγατρικών της. Το δάνειο της θυγατρικής BIO BIOMED INTERNATIONAL Ltd είναι
εξασφαλισμένο με εταιρική εγγύηση της Εταιρείας.
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12. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Τα ποσά των αγορών και των πωλήσεων παροχής υπηρεσίας της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το
Δ.Λ.Π. 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν ως εξής :
Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν γίνει με τους συνήθεις όρους της αγοράς
και είναι οι ακόλουθες:

ΟΜΙΛΟΣ
Πώληση/παροχή υπηρεσιών
2021
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Πάγια
Μισθώματα
Εμπορεύματα
Υπηρεσίες

Αγορά/Λήψη υπηρεσιών

2020

0
94.185
0
2.760.656
2.854.841

2021

0
105.806
0
512.167
617.972

2020

0
0
536.094
493.530
1.029.624

1.000
146.200
396.184
782.293
1.325.677

ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

5.940.989
5.940.989

3.202.113
3.202.113

226.697
226.697

757.557
757.557

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πώληση/παροχή υπηρεσιών
2021
Θυγατρικές
Μετοχές
Πάγια
Μισθώματα
Εμπορεύματα
Υπηρεσίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Μισθώματα
Εμπορεύματα
Υπηρεσίες

Αγορά/Λήψη υπηρεσιών

2020

2021

2020

0
0
196.700
33.600
1.175.221

0
325.441
205.438
0
1.309.357

0
1.708
2.182
0
1.200.119

730.000
0
5.504
0
1.034.099

1.405.521

1.840.235

1.204.009

1.769.603

94.185
0
1.201.426
1.295.611

105.806
0
483.840
589.646

56.000
485.690
463.832
1.005.522

110.200
382.870
780.683
1.273.753

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαιτήσεις

Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

234.159
1.530.737

906.861
494.452

111.418
222.584

70.740
739.876

1.764.896

1.401.313

334.002

810.617

Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα μέλη της διοίκησης και τους μετόχους, είναι οι εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
2021
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2020

2021

2020
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Αμοιβές & παροχές σε μέλη του Δ.Σ.
Μισθώματα

965.676
92.000

739.466
146.200

ΟΜΙΛΟΣ

Υποχρεώσεις από Μερίσματα

Μέλη ΔΣ

209.183
110.200

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις
31/12/2021
10.313.636
10.313.636

296.131
56.000

Υποχρεώσεις
31/12/2020
1.903.404
1.903.404

31/12/2021
10.313.636
10.313.636

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις

Απαιτήσεις

31/12/2020
1.903.404
1.903.404

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

152.805

235.184

0

0

152.805

235.184

0

0

13. Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις
Οι φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου που παραμένουν ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές απεικονίζονται στον παρακάτω
πίνακα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2016-2021
2016-2021
2015-2021
2018-2021
2019-2021
2021

Για τις χρήσεις 2016 έως και 2021 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει λάβει Εκθέσεις
Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2021 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ο.Ε.Λ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων
για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους. Η Εταιρεία εντός του 2021 ελέγχθηκε από τη φορολογική
αρχή για τις φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 01/01-31/12/2015, με την Εντολή με αριθμό 73/0/1118/03-02-2021/Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Ο έλεγχος
περαιώθηκε στις 16/07/2021 με την κοινοποίηση στην Εταιρεία των σχετικών εκθέσεων και δεν προέκυψε φορολογική επιβάρυνση για τη
χρήση. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2016 έως 2021 και δεν έχει λάβει κάποια εντολή ελέγχου μέχρι σήμερα από τις
φορολογικές αρχές, ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις προαναφερόμενες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εκτίμησή
της Εταιρείας είναι ότι τυχόν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που ενδεχομένως προκύψουν δε θα έχουν σημαντική επίδραση στην
χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι την 31 Δεκεμβρίου 2021 παραγράφηκαν οι
χρήσεις έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 4174/2013 με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία για παράταση του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Οι θυγατρικές του Ομίλου που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό BIO BIOMED INTERNATIONAL LIMITED και YIANNOYKAS MEDICAL
LABORATORIES LIMITED έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για το σύνολο των φορολογικών αντικειμένων από την χρήση 2017. Η Διοίκηση
του Ομίλου εκτιμά ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου.
14. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανερχόταν σε 2.555 άτομα έναντι 2.496 στο τέλος της
προηγούμενης. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Eταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανερχόταν σε 1.954 άτομα έναντι
1.825 στο τέλος της προηγούμενης.
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15. Αναδιατυπώσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων προηγούμενης χρήσης
Η εταιρεία στην κλειόμενη χρήση προέβη σε αναδιατύπωση ορισμένων κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης
περιόδου 31.12.2020 για σκοπούς συγκρισιμότητας όπως αναλύνται κάτωθι :

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Απόσπασμα Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικα περιουσιακά προϊόντα
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Λοιπές απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος (Τρέχων φόρος)
Λοιποί φόροι Τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Απόσπασμα Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων χρήσης
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μιαθώματα δικαιωμάτων χρήσης
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες)
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31.12.2020
Αναθεωρημένα*

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2020
Δημοσιευμένα

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

0
0
0
0
101.712.559
34.049.307
135.761.866

95.509.028
0
19.169.042
21.083.796
0
0
135.761.866

0
3.268.653
0
0
75.493.335
31.784.926
110.546.914

75.493.334
3.268.653
12.872.585
18.912.341
0
0
110.546.914

15.599.559
8.023.256
3.211.998
0
0
26.834.813

15.590.171
0
0
3.211.998
7.929.743
26.731.913

10.658.699
3.524.075
3.211.913
0
0
17.394.687

10.658.699
0
0
3.211.913
3.524.075
17.394.687

17.013.086
33.191.512
1.878.562
0
0
0
0
0
52.083.160

17.135.659
0
0
158.750
1.663.057
2.313.546
29.911.110
798.135
51.980.258

11.335.823
28.202.414
969.499
0
0
0
0
0
40.507.736

11.335.823
0
0
0
969.499
1.714.597
25.758.466
729.351
40.507.736

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

0
0
44.887.364
21.617.735

47.537.550
18.966.574
0
0

0
0
41.631.620
19.880.955

44.281.806
17.230.768
0
0

0
0
35.113.709
0
5.915.224

24.492.107
13.051.509
0
3.486.292
0

0
0
26.452.533
0
5.379.498

16.685.883
12.196.556
0
2.949.592
0

107.534.032

107.534.032

93.344.606

93.344.606
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Απόσπασμα Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος
Λοιπά συνήθη έσοδα
Κέρδη & ζημίες από διάθεση
μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Έσοδα από ακίνητα
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Απόσπασμα Κατάστασης
Κατάστασης Ταμιακών Ροών
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μεταβολές κεφαλαίου μισθώσεων

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

0

312.970

0

113.001

0
0

0
0

0
1.135.455
-1.166.502
-31.047
0
106.356
-3.584.730
-577.905
-4.056.279

-67.496
111.599
-1.095.682
707.561
0
0
-31.047
-117.918
273.667
-4.239.973
0
-4.084.223

0
951.560
-324.478
627.082
0
69.327
-3.090.869
-577.907
-3.599.449

-21.950
312.237
-302.528
526.322
0
0
627.082
-117.918
236.636
-3.742.858
0
-3.624.140

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

31.12.2020
Αναθεωρημένα*

31.12.2020
Δημοσιευμένα

32.700.000
-7.019.362
-4.999.087

0
0
20.681.551

30.700.000
-6.901.760
-4.501.326

0
0
19.296.914

Αναδιατυπώσεις σε Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία :
«Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής μίσθωσης» του Ομίλου ποσού ευρώ 19.169.042 τα οποία αφορούν :
•
κατά ποσό ευρώ 2.179.850 σε Εδαφικές εκτάσεις και ποσό ευρώ 4.023.681 σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις μεταφέρθηκαν από
«Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής μίσθωσης» σε «Ενσώματα πάγια στοιχεία» και,
•
κατά ποσό ευρώ 12.957.393 σε Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και ποσό ευρώ 8.118 σε λοιπό εξοπλισμό μεταφέρθηκαν από
τα «Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής μίσθωσης» στα «Δικαιώματα χρήσης παγίων»
«Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής μίσθωσης» της Εταιρείας ανερχόμενα σε ευρώ 12.872.585 τα οποία αφορούν κατά ποσό ευρώ 12.864.467
σε Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και ποσό ευρώ 8.118 σε λοιπό εξοπλισμό μεταφέρθηκαν από τα «Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής
μίσθωσης» σε «Δικαιώματα χρήσης παγίων».
Μετά τις άνω ανακατανομές για τον Όμιλο τα « Ενσώματα πάγια» του δημοσιευμένου Ισολογισμού της 31.12.2020 ευρώ 95.509.028
αναθεωρήθηκαν σε ευρώ 101.712.559 και τα «Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων» ευρώ 21.083.796 αναθεωρήθηκαν σε ευρώ
34.049.307 . Για την Εταιρεία τα «Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων» ευρώ 18.912.341 αναθεωρήθηκαν σε ευρώ 31.784.926.
Αναδιατυπώσεις σε Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις :
Προκαταβολές προμηθευτών για τον Όμιλο ποσού ευρώ 93.513 μεταφέρθηκε στο κονδύλι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» από το
κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις» .
Προκαταβολές πελατών για τον Όμιλο ποσού ευρώ 9.388 μεταφέρθηκε στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» από το κονδύλι
«Εμπορικές απαιτήσεις»
Υποχρεώσεις φόρων για τον Όμιλο ποσού ευρώ 56.755 μεταφέρθηκε στο κονδύλι «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» από «Λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» .
Σε συνέχεια των ανωτέρω ανακατανομών τα κατωτέρω κονδύλια του δημοσιευμένου Ισολογισμού 31.12.2020 αναθεωρήθηκαν ως εξής:
Το κονδύλι «Εμπορικές Υποχρεώσεις» ευρώ 17.135.659 αναθεωρήθηκε σε ποσό ευρώ 17.013.086 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία δεν υπήρξε
μεταβολή . Τα κονδύλια « Φόρος εισοδήματος (Τρέχων Φόρος)» ποσού ευρώ 158.750 και «Λοιποί Φόροι- Τέλη» ποσού ευρώ 1.663.057
μεταφέρθηκαν στο κονδύλι «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 1.878.562 για τον Όμιλο. Για την Εταιρεία το κονδύλι «Λοιποί
Φόροι- Τέλη» ποσού ευρώ 969.499 αναθεωρήθηκε στο κονδύλι «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» για την Εταιρεία .
Τα κονδύλια του Ομίλου «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης» ποσού ευρώ 2.313.546, «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 29.911.110 και
Έξοδα χρήσης δουλευμένα ποσού ευρώ «798.135» μεταφέρθηκαν στο κονδύλι «Τρέχουσες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ
33.191.512. Τα κονδύλια του Εταιρείας «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης» ποσού ευρώ 1.714.597, «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ
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25.758.466 και «Έξοδα χρήσης δουλευμένα» ποσού ευρώ 729.351 μεταφέρθηκαν στο κονδύλι «Τρέχουσες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις»
ποσού ευρώ 28.202.414.
Αναδιατυπώσεις σε Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (αφορά κονδύλια δανειακών υποχρεώσεων και
υποχρεώσεων δικαιωμάτων χρήσης) :
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου οι οποίες αφορούν τα κονδύλια «Τραπεζικός Δανεισμός» ποσού ευρώ 47.537.550 και
«Υποχρεώσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων χρήσης» ποσού ευρώ 18.966.574 αναθεωρήθηκαν στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις» ποσό ευρώ 44.887.364 και «Υποχρεώσεις από μισθώσεις» ποσό ευρώ 21.617.735. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου
οι οποίες αφορούν τα κονδύλια «Τραπεζικά δάνεια» ποσού ευρώ 24.492.107, «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων» ποσού
ευρώ 13.051.509 και «Μισθώματα δικαιωμάτων χρήσης» ποσού ευρώ 3.486.292 αναθεωρήθηκαν σε κονδύλια «Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 35.113.709 και «Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες) ποσού ευρώ 5.915.224 αντίστοιχα.
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Εταιρείας οι οποίες αφορούν τα κονδύλια «Τραπεζικός Δανεισμός» ποσού ευρώ 44.281.806 και
«Υποχρεώσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων χρήσης» ποσού ευρώ 17.230.768 αναθεωρήθηκαν στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις» ποσό ευρώ 41.631.620 και «Υποχρεώσεις από μισθώσεις» ποσό ευρώ 19.880.955. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Εταιρείας
οι οποίες αφορούν τα κονδύλια «Τραπεζικά δάνεια» ποσού ευρώ 16.685.883, «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων» ποσού
ευρώ 12.196.556 και «Μισθώματα δικαιωμάτων χρήσης» ποσού ευρώ 2.949.592 αναθεωρήθηκαν σε κονδύλια «Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 26.452.533 και «Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχ/σμες) ποσού ευρώ 5.379.498 αντίστοιχα.
Αναδιατυπώσεις σε Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 31.12.2020:
«Λοιπά συνήθη έσοδα» ποσού ευρώ 312.970 , «Λοιπά έξοδα και ζημίες» ποσού ευρώ 1.095.682, «Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων» ποσού ευρώ 67.496, «Έσοδα από ακίνητα» ποσού ευρώ 111.599 και «Λοιπά έσοδα και κέρδη» ποσού ευρώ
707.561 του δημοσιευμένου Ισολογισμού για τον Όμιλο 31.12.2020 μεταφέρθηκαν στα κονδύλια «Λοιπά έσοδα» ποσού ευρώ 1.135.455 και
«Λοιπά έξοδα» ποσού ευρώ 1.166.502.
«Λοιπά συνήθη έσοδα» ποσού ευρώ 113.001 , «Λοιπά έξοδα και ζημίες» ποσού ευρώ 302.528, «Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων» ποσού ευρώ 21.950, «Έσοδα από ακίνητα» ποσού ευρώ 312.237 και «Λοιπά έσοδα και κέρδη» ποσού ευρώ
566.322 του δημοσιευμένου Ισολογισμού για την Εταιρεία 31.12.2020 μεταφέρθηκαν στα κονδύλια «Λοιπά έσοδα» ποσού ευρώ 951.560 και
«Λοιπά έξοδα» ποσού ευρώ 324.478.
«Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξίας» ποσού ευρώ 117.918 , «Χρηματοοικονομικά έσοδα» ποσού ευρώ 273.667
Χρηματοοικονομικά έξοδα» ποσού ευρώ 4.239.973 του δημοσιευμένου Ισολογισμού για τον Όμιλο 31.12.2020 μεταφέρθηκαν στα κονδύλια
«Χρηματοοικονομικά έσοδα» ποσού ευρώ 106.356 και «Χρηματοοικονομικά έξοδα» ποσού ευρώ 3.584.730 και «Λοιπά Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα» ποσού ευρώ 577.905
«Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξίας» ποσού ευρώ 117.918 , «Χρηματοοικονομικά έσοδα» ποσού ευρώ 236.636
Χρηματοοικονομικά έξοδα» ποσού ευρώ 3.742.858 του δημοσιευμένου Ισολογισμού για την Εταιρεία 31.12.2020 μεταφέρθηκαν στα κονδύλια
«Χρηματοοικονομικά έσοδα» ποσού ευρώ 69.327 και «Χρηματοοικονομικά έξοδα» ποσού ευρώ 3.090.869 και «Λοιπά Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα» ποσού ευρώ 577.907.
Η μη ισόποση μεταβολή των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, από τα δημοσιευμένα υπόλοιπα στα αναθεωρημένα υπόλοιπα της
31.12.2020 , από ευρώ 4.084.223 σε ευρώ 4.056.279 για τον Όμιλο και από ευρώ 3.624.140 σε ευρώ 3.599.447 για την εταιρεία οφείλεται
στην αναθεώρηση των χρηματοοικονομικών εξόδων της συγκριτικής περιόδου κατά ποσό ευρώ 27.944 για τον Όμιλο και ποσό ευρώ 24.691
για την εταιρεία λόγω των αλλαγών στην διερμηνεία του ΔΛΠ 19, περί Κατανομής Παροχών σε περιόδους υπηρεσίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν
ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. (Σχ. Σημείωση 3.1.3).

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Τα σημαντικότερα γεγονότα μετά την 31.12.2021 είναι τα ακόλουθα: i) Με την από 27 Iουλίου 2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης
των μετόχων η εταιρεία προέβη σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €4.000.000 στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία στην Κύπρο ΒΙΟ
BIOMED INTERNATIONAL LTD με σκοπό αποπληρωμή υποχρεώσεων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξόφληση υπαρχόντων δανείων, αγορά
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κάλυψη τρεχόντων εξόδων που απαιτούνται για την λειτουργία της εταιρείας καθώς και για
επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με έδρα
την Κύπρο, η οποία υλοποιήθηκε με την από 29.7.22 συμφωνία αγοροπωλησίας ii) η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 40% του μετοχικού
κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας CROSSBORDERMEDCARE EUROPE A.B. με έδρα την Σουηδία με το από 22.3.2022 συμφωνητικό
μεταβίβασης μετοχών και της από 18.3.2022 απόφασης του ΔΣ της.
iii) Η εταιρεία εντός του 2022 προέβη στην Ίδρυση νέου Υποκαταστήματος επί της οδού Ερμού 29, στην Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624.
iv)Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, ο κόσμος διέρχεται πρωτοφανούς κρίσης προερχόμενης από την πανδημία του COVID-19, η
οποία αναμένεται να έχει πολλαπλές επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας
και, συνεπώς, οι οικονομικές της επιπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες
μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γεγονός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την αύξηση των
τιμών ενέργειας αλλά και το κόστος πρώτων υλών που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες πληθωριστικές
πιέσεις αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν έχουν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες
συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας , αφού δεν έχει καμία έκθεση στις εμπλεκόμενες χώρες. Η ενεργειακή κρίση και η
σημαντική αύξηση των τιμών που παρατηρείται έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ανάλογων εξόδων της εταιρείας, παρόλο που τα
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αυξημένα κόστη αυτά είναι σχετικά σημαντικά η Διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου στα πλαίσια του προγραμματισμού και των
προβλέψεων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης και ως εκ τούτου, οι εν λόγω αυξήσεις δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα
στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της εταιρείας .
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022
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