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Περίληψη  

Στη δύσκολη περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία, η παρούσα 

εργασία επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει με τη βοήθεια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης τη 

θέση της εταιρείας Βιοϊατρική, η οποία ανήκει στον κλάδο της υγείας και πιο συγκεκριμένα στο 

χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό να διαπιστώσει και να συγκρίνει τη 

συμπεριφορά της Βιοϊατρικής σε σχέση με τον κλάδο. Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση των 

διαθέσιμων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων όπως οι ισολογισμοί και αποτελέσματα 

χρήσης για τα λογιστικά έτη 2012 – 2016. Για την ορθή ανάλυση των δεδομένων τα αποτελέσματα 

συγκρίνονται σε σχέση με τον κλάδο θέτοντας ως έτος βάσης το πρώτο έτος της υπό εξέτασης 

περιόδου το 2012. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκπονείται με τη χρήση των 

αριθμοδεικτών οι οποίοι διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Τους δείκτες ρευστότητας, 

δραστηριότητας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας και κερδοφορίας. Το σύνολο των 

χρησιμοποιούμενων δεικτών αναλύονται επαρκώς προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Για την 

καλύτερη κατανόηση της ανάλυσης γίνεται προηγουμένως εκτενής αναφορά στο γενικότερο 

οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, στον κλάδο της υγείας και πως αυτός διαμορφώνεται στη 

σκιά των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων αλλά και στην εταιρεία Βιοϊατρική και πώς η ίδια 

εξακολουθεί να χαράσσει τη στρατηγική της. Τα αποτελέσματα φανερώνουν μια καμπή τόσο για τη 

Βιοϊατρική όσο και για τον κλάδο η οποία προέρχεται πρωτίστως από τη διαμόρφωση του νέου 

θεσμικού πλαισίου που επιβλήθηκε στον κλάδο από το 2013 και έπειτα. Ωστόσο η θέση της 

Βιοϊατρικής ως leader στο χώρο αλλά και η ορθή πολιτική στο μίγμα χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιεί τη βοήθησαν ώστε να προσαρμοστεί πιο ικανοποιητικά στις νέες συνθήκες. 
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Abstract 

In the difficult period of the financial crisis that the Greek economy is experiencing, the present 

paper attempts to decipher by means of financial analysis the position of the Bioiatriki company, 

which belongs to the healthcare industry, and more specifically in the field of primary health care, 

in order to identify and compare the behavior of Bioiatriki company with that of industry. 

The analysis is performed using the available financial statements such as balance sheets and P&Ls 

for the years 2012 – 2016. For the proper analysis of the data, the results are compared with the 

industry setting as base year 2012 which is the first year of the considering period. The analysis of 

the financial statements is prepared using financial ratios that are divided into four categories. 

Liquidity ratios, Activity ratios, Debt and long term solvency ratios and profitability ratios. All the 

ratios used are sufficiently analyzed to facilitate the reader. In order to better understand the 

analysis, there has been previously conducted extensive reference to Greece’s general economic 

environment, the health sector and how it is shaped by the shadow of political and economic 

evolutions and how Bioiatriki company continues to devise its strategy.  The results show a turning 

point for both Bioiatriki company  and the industry which derives primarily from the establishment 

of the new regulation restrictions that have been imposed on the industry since 2013. However, both 

the position of Bioiatriki company as a leader in the industry and the efficient policy in its funding 

mix have helped it adapt more effectively to new conditions. 
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Εισαγωγή 

Από το 2009 έως σήμερα το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. 

Το υψηλό έλλειμμα και η αύξηση του δημοσίου χρέους υποχρέωσαν την Ελλάδα να ζητήσει την 

οικονομική στήριξη των εταίρων της το 2010  για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 

της. Η διάρκεια και η ένταση της κρίσης είχε τόσο μεγάλες επιπτώσεις που ξέφυγαν ακόμη και από 

τις αρχικές εκτιμήσεις των πιστωτών. Συνολικά προσφέρθηκαν στην Ελλάδα τρία πακέτα διάσωσης 

υπό τον όρο δομικών μεταρρυθμίσεων που η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει. Η 

χώρα περιήλθε σε βαθιά οικονομική ύφεση καθώς υποβλήθηκε σε μια διαρκή δοκιμασία αύξησης 

της φορολογίας και μείωσης των δαπανών. Η οικονομία της Ελλάδας παρουσίασε πτωτική πορεία 

ενώ οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης υποβάθμιζαν συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας 

(Καθημερινή, 2019).  

Σχεδόν δέκα ολόκληρα χρόνια μετά η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση έχοντας 

διορθώσει σε μεγάλο βαθμό το δημοσιονομικό έλλειμμα και το ισοζύγιο πληρωμών. Η ανάπτυξη 

είναι ασθενής, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε στάδιο ανάκαμψης ενώ ο ρυθμός πραγματικής 

μεγέθυνσης για το 2019 αναμένεται παρόμοιος με το 2018 δηλαδή στο 2% (ΙΟΒΕ, 2019).   

Αυτό το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον αντανακλάται φυσικά και στους επιχειρηματικούς 

κλάδους. Η παρούσα εργασία αναλύει τον κλάδο της υγείας αποσκοπώντας να διερευνήσει τη 

συμπεριφορά του κλάδου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά την περίοδο 2012 – 2016, μια 

περίοδος ιδιαίτερα ασταθής για την ελληνική οικονομία, αυστηρής επιτήρησης από την Τρόικα 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και 

έντονων πολιτικών εξελίξεων που σημαδεύτηκε από τη διενέργεια τριών βουλευτικών εκλογών και 

την άνοδο για πρώτη φορά στην εξουσία κυβέρνησης αριστερών φρονημάτων. Η εταιρεία 

Βιοϊατρική αναλύεται χρηματοοικονομικά μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 

ως πρωτοπόρος του κλάδου και διερευνάται η οικονομική της θέση και οι προοπτικές της σε μια 

πενταετία που σηματοδοτήθηκε από ψήφιση νόμων και εφαρμογή θεσμικών πλαισίων ιδιαίτερα 

επώδυνων για την εταιρεία και συνολικά για τον κλάδο. Η ανάλυση εφαρμόζεται με τη μέθοδο των 

αριθμοδεικτών και επιχειρείται με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία σύγκριση της εταιρείας 

Βιοϊατρική σε σχέση με τον κλάδο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας διενεργείται μια περισσότερο αναλυτική προσέγγιση της 

Ελληνικής Οικονομίας από την αρχή της κρίσης το 2010 μέχρι το 2018 με τη βοήθεια σημαντικών 

δεικτών που καταδεικνύουν απεικονιστικά τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας. Στο δεύτερο 
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κεφάλαιο αναλύεται η διάρθρωση του κλάδου της υγείας με τη βοήθεια της κλαδικής μελέτης της 

ICAP (2017). Γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τις ιδιωτικές κλινικές, τις γυναικολογικές κλινικές 

και τα διαγνωστικά κέντρα, τις σημαντικότερες επιχειρήσεις για κάθε κλάδο ξεχωριστά, το νέο 

θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο κλάδος, το σύνολο των δαπανών που αποδεσμεύονται 

ετησίως από τα ταμεία του κράτους για την υγεία, απογραφικά στοιχεία, το μέγεθος της αγοράς ενώ 

γίνεται και σύνοψη του περιβάλλοντος του κλάδου μέσω της ανάλυσης SWOT. Στη συνέχεια στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Ομίλου Βιοϊατρική, αναλύονται η στρατηγική και οι στόχοι 

καθώς και η συνεχή της ανάπτυξη τα τελευταία έτη ώστε να αποτυπωθεί στην αντίληψη του 

αναγνώστη το μέγεθος της εταιρείας και η ηγετική της θέση στον κλάδο. Στο επόμενο κεφάλαιο 

επιχειρείται η κατανόηση της έννοιας των οικονομικών καταστάσεων, ο σκοπός, η χρησιμότητα 

αυτών, η έννοια των αριθμοδεικτών, η παρουσίαση των σημαντικότερων από αυτούς και η 

συσχέτιση μεταξύ τους όπως καταγράφονται μέσα από τη βιβλιογραφία. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

αναλύονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Βιοϊατρικής με τη χρήση των αριθμοδεικτών 

σε σύγκριση με τον κλάδο και ερμηνεύονται τα ευρήματα στο βαθμό που είναι εφικτό από έναν 

εξωτερικό αναλυτή ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα βαθύτερης διείσδυσης μέσα στην επιχείρηση. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται τα συμπεράσματα της 

έρευνας όπως προέκυψαν από κάθε κατηγορία δεικτών ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό, πιθανές 

προτάσεις καθώς και περιορισμοί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ελληνική Οικονομία  

Έχει ενδιαφέρον να αναλυθούν διαγραμματικά ορισμένοι δείκτες που αποτελούν τον καθρέπτη την 

Ελληνικής οικονομίας και αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση. Αυτό που χαρακτηρίζει τους 

περισσότερους δείκτες που θα δούμε στη συνέχεια είναι η πτωτική τους τάση  από το 2010 και 

έπειτα.  

Το 2010 το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 330 δις ευρώ. Από τότε σημείωνε κάθε χρόνο πτωτική πορεία 

μέχρι το 2016 που έφτασε στα 195 δις για να καταγράψει στα επόμενα δύο χρόνια ανοδική τάση 

και να φτάσει τελικά για το 2018 στα 218 δις ευρώ. Σε σχέση με το 2010 η πτώση που 

καταγράφηκε σε ποσοστιαίο επίπεδο φτάνει κοντά στο 51%. 

       Πίνακας 1.1 

        ΑΕΠ Ελλάδας, 2010-2018  

- 

(Tradingeconomics, 2018) 

Ακολούθως περιγράφεται ο πιο σημαντικός ίσως δείκτης που έχει άμεση σχέση με το ΑΕΠ και 

είναι το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ ο οποίος δείχνει την ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει το 

χρέος της. Με άλλα λόγια δείχνει πόσο βιώσιμη είναι μια οικονομία.  Η συνεχής μείωση του ΑΕΠ 

από τη μία μεριά και η αύξηση του χρέους από την άλλη, δηλαδή η αύξηση δανεισμού της Ελλάδας 

από τρίτους, οδήγησε το δείκτη τα τελευταία χρόνια σε συνεχή ανοδική πορεία. Το 2018 τα 

στοιχεία του Οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (OECD) δείχνουν ότι ο δείκτης 

χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ για την Ελλάδα είναι 189%. Αντιλαμβανόμαστε ότι το επιθυμητό είναι 

η σχέση αυτή να είναι το δυνατόν χαμηλότερη. Διαχρονικά και λόγω των μνημονίων όμως η σχέση 

αυτή έφτασε να είναι για την Ελλάδα η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση   καθιστώντας πολύ 
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δύσκολο να καταφέρει η χώρα να αποπληρώσει κάποια στιγμή τα χρέη της δηλαδή να γίνει μια 

βιώσιμη οικονομία.  

     Πίνακας 1.2 

    Χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, 2018 

 

(OECD, 2018) 

Το ΑΕΠ αποτελεί το δείκτη ευημερίας μιας χώρας. Από τη στιγμή που το ΑΕΠ σημείωσε τόσο 

μεγάλη μείωση τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αντίκτυπο και σε άλλους δείκτες οικονομικής 

ευημερίας όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα κατά μέσο όρο σε κάθε κάτοικο 

ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία. Το κατά κεφαλήν εισόδημα 

ισούται με το ΑΕΠ προς τον πληθυσμό της χώρας. Όπως φαίνεται στον πίνακα από το 2009 μέχρι 

το 2013 σημειώθηκε μια μεγάλη μείωση στο κατά κεφαλήν εισόδημα και από το 2014 μέχρι 

σήμερα εμφανίζεται μια ελαφρά άνοδος.  Η μείωση από το 2009 μέχρι το 2018 είναι της τάξεως 

του 21%. 
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          Πίνακας 1.3 

      Κατά κεφαλή εισόδημα, 2010-2018 

 

(Tradingeconomics, 2018) 

 

Η ελληνική κρίση δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τους επιχειρηματικούς κλάδους. Σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο οι απώλειες ήταν πολλές. Ως αποτέλεσμα η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο 

δείκτη ανεργίας στην Ευρώπη για το 2018 που φτάνει το 20% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη 

είναι 7,8%. 

                  Πίνακας 1.4 

            Δείκτης ανεργίας, 2018  
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     (OECD, 2018) 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εμπορικό ισοζύγιο δηλαδή η διαφορά των εισαγωγών και των 

εξαγωγών μας χώρας. Διαχρονικά η Ελλάδα παρουσίαζε μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

καθώς η αξία των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών. Ο πίνακας αποτυπώνει 

την πραγματικότητα καθώς το έλλειμμα τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται κοντά στα 2 δις ευρώ. 

                               Πίνακας 1.5 

    Εμπορικό ισοζύγιο, 2010-2018 

 

 

    (Tradingeconomics, 2018) 

 

Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον του οποίου η πτωτική εξέλιξη παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια δε θα  μπορούσε να μην επηρεάσει τους περισσότερους επιχειρηματικούς 

κλάδους. Η προσφυγή της Ελλάδας το 2010 στη χρηματοδότηση από εξωτερικό μηχανισμό 

στήριξης προϋπέθεταν μιας σειρά από μέτρα που στόχευαν κυρίως στη μείωση των δημοσίων 

δαπανών μέσω ενός μεταρρυθμιστικού πλαισίου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο κλάδος της 

υγείας δεν εξαιρέθηκε από αυτό το πλαίσιο με αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτείται κάθε έτος όλο 

και περισσότερο παρ’ ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύπτουν τα κόστη υγείας 

λόγω των μειωμένων οικογενειακών προϋπολογισμών.   

Σύμφωνα με τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία, διαχρονική μείωση παρουσιάζει η 

χρηματοδότηση της δαπάνης  για την υγεία την περίοδο 2011-2015 καταγράφοντας μέσο ετήσιο 

ρυθμό μείωσης 9,2% ενώ το 2015 σημειώθηκε μια μικρή αύξηση της τάξης του 4,3%. Το 2015 η 

συνολική τρέχουσα δαπάνη διαμορφώθηκε στα €14.731 εκατ. έναντι €18.835 εκατ. το 2011. Ως 
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ποσοστό επί του Α.Ε.Π., η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας διαμορφώθηκε στο 8,38% το 2015. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2015 ένα ποσοστό της τάξης του 39% αφορά την ιδιωτική δαπάνη 

και μεταφράζεται σε 5.765 εκατ. ευρώ  ενώ το υπόλοιπο 61% (8.704 εκατ. ευρώ) αφορά τη 

δημόσια δαπάνη. Είναι ενδεικτικό ότι με το πέρασμα των ετών αυξάνεται η ιδιωτική 

χρηματοδότηση ενώ η δημόσια μειώνεται συνεχώς. 

           Πίνακας 1.6 

           χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας, 2011-2015 

 
 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθούν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του κλάδου της υγείας, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσω του θεσμικού πλαισίου που διέπεται, η ζήτηση και η 

προσφορά του ενώ θα γίνει και μια παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου, τα μερίδια αγοράς 

που κατέχουν αλλά και ποιες επιχειρήσεις είναι leaders μέσω του benchmarking.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Διάρθρωση του κλάδου της υγείας  

Το ελληνικό υγειονομικό σύστημα αποτελείται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Διακρίνεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα διάρθρωσης: 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 Καλύπτει υπηρεσίες περίθαλψης, πρόληψης και διάγνωσης χωρίς να είναι απαραίτητη η νοσηλεία 

του ασθενή. Το συγκεκριμένο επίπεδο υγείας καλύπτεται από κέντρα υγείας (δημόσιο), εξωτερικά 

ιατρεία νοσοκομείων (δημόσιο), ιδιωτικά ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, και διαγνωστικά 

κέντρα. 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 Καλύπτει τις υπηρεσίες σε ασθενείς των οποίων η νοσηλεία σε κλινικές ή νοσοκομεία  κρίνεται 

απαραίτητη και υποστηρίζεται από δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ 

(στρατιωτικά, κ.ά.) και ιδιωτικές κλινικές. 

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική Φροντίδα 

 Καλύπτεται πανελλαδικά από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). 

Ψυχιατρική Περίθαλψη 

 Η ψυχιατρική περίθαλψη που παρέχεται κυρίως από ψυχιατρικά νοσοκομεία (δημόσια ή ιδιωτικά), 

ψυχιατρικές κλινικές εντός των Γενικών Νοσοκομείων και εξωνοσοκομειακές και κοινοτικές δομές 

του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στο σύνολο της χώρας. 

2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

2.2.1 Ιδιωτικές Κλινικές 

Οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται στις εξής έξι κατηγορίες: 

1. Μεγάλες πολυδύναμες κλινικές δηλαδή οι κλινικές οι οποίες έχουν χωρητικότητα άνω των 

300 κλινών, διαθέτουν ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και σύγχρονο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

2. Μεσαίες κλινικές οι οποίες συνήθως συνάπτουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες, καθώς και με ταμεία δημόσιων φορέων. 
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3. Μικρές κλινικές οι περισσότερες των οποίων καλύπτουν το κόστος νοσηλείας των ασθενών 

τους (ολόκληρο ή μέρος), μέσω συμβάσεων που έχουν συνάψει με διάφορους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς του δημοσίου. 

4. Νευροψυχιατρικές κλινικές οι οποίες είναι αρκετές σε αριθμό και τα έσοδά τους 

προκύπτουν στο σύνολό τους από εσωτερικούς νοσηλευόμενους ασθενείς 

5. Ιδιωτικά μαιευτήρια δηλαδή κλινικές που παρέχουν μαιευτικές και γενικότερα 

γυναικολογικές υπηρεσίες. Ωστόσο, τα κυριότερα εξ αυτών έχουν επεκταθεί, με τη 

δημιουργία σύγχρονων εξεταστικών κέντρων για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών. 

6. Διαγνωστικά κέντρα τα οποία έχοντας στη διάθεσή τους εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας 

αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Εκτός των μεγάλων πολυδύναμων διαγνωστικών κέντρων, αρκετά σε αριθμό είναι τα μικρά 

τοπικά μικροβιολογικά εργαστήρια, των οποίων η πραγματοποίηση εξετάσεων συνήθως γίνεται 

από μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, καθώς δεν είναι πάντοτε σε θέση να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των πελατών τους λόγω έλλειψης του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

2.2.2. Διάκριση Δαπανών στον κλάδο της υγείας  

Ο όρος Δημόσια Δαπάνη Υγείας αναφέρεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το Δημόσιο 

για την παροχή φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υπέρ των ασφαλισμένων και 

γενικότερα του κοινωνικού συνόλου, είτε σε κρατικά νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. 

Στον ιδιωτικό τομέα, τα έσοδα αντλούνται από το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο 

χρησιμοποιείται είτε συμπληρωματικά για να καλύψει μια δαπάνη σε κρατικό νοσοκομείο, είτε 

ολοκληρωτικά αναζητώντας ιδιωτική υπηρεσία υγείας π.χ. σε μια ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική 

ασφάλιση που λειτουργεί προαιρετικά καθορίζεται ανάλογα με το εύρος της ασφάλισης, 

επιβαρύνοντας τα άτομα και τα νοικοκυριά (mednet, 2018). 

 

2.2.3 Θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το νόμο 3527/2007, η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε επτά (7) υγειονομικές περιφέρειες. 

Πρόκειται για τις υγειονομικές περιφέρειες Αττικής (1η), Πειραιώς και Αιγαίου (2η), Μακεδονίας 

(3η), Μακεδονίας και Θράκης (4η), Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (5η), Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (6η) και Κρήτης (7η). 

Βάσει του νόμου 4238 (ΦΕΚ Α’/38/17.2.2014) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνίσταται το 

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) το οποίο και λειτουργεί στις Διοικήσεις 

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες 
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παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν τις δημόσιες δομές 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. Τα Κέντρα Υγείας της χώρας με τις αποκεντρωμένες 

μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά 

Ιατρεία), μεταφέρονται πλέον και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. 

αποτελώντας εφεξής τις αποκεντρωμένες οργανικές τους μονάδες. 

Δύο μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας, αποτέλεσαν η ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Εθνικός 

Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) (ΦΕΚ 2456/3.11.2011) καθώς και η θεσμοθέτηση των 

Κ.Ε.Ν. (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια, ΦΕΚ 1702/1.8.2011), σύμφωνα με τα οποία άλλαξε ο 

τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών υγείας όχι μόνον στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. αλλά και στα 

ιδιωτικά θεραπευτήρια (από 1.3.2012). 

Σχετικά με τα Κ.Ε.Ν. πρόκειται για έναν κατάλογο με 700 ενοποιημένα νοσήλια, το καθένα με 

συγκεκριμένο κωδικό αριθμό και κόστος, βάσει του οποίου όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και οι 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα γνωρίζουν πόσα χρήματα θα πρέπει να καταβάλουν ανά 

περίπτωση. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015, σε ισχύ βρίσκεται από 20.7.2015 ο νέος αυξημένος συντελεστής 

Φ.Π.Α. 23% (από 13%) για τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών. 

Το 2013 ψηφίστηκε νέος νόμος (4172/2013, ΦΕΚ Α’/167/23.7.2013) σύμφωνα με τον οποίο τέθηκε 

σε εφαρμογή ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (clawback). Σύμφωνα με αυτόν το νόμο η 

μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια και φυσικοθεραπείες που 

παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 

των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του. Για το υπερβάλλον ποσό τίθεται σε 

εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (clawback) από τους ιδιώτες παρόχους, 

υπολογιζόμενο σε εξαμηνιαία βάση, ως η διαφορά μεταξύ της προϋπολογισμένης και της 

πραγματικής δαπάνης. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκε ότι δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποσό των €520 εκατ. για νοσήλια, ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 

€370 εκατ.  Τα αναθεωρημένα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για το έτος 2017 δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1752/22.5.17. 

Ειδικότερα, το ετήσιο επιτρεπόμενο όριο δαπάνης για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών 

διαμορφώνεται σε €265 εκ., για υπηρεσίες κέντρων αποκατάστασης / αποθεραπείας κλειστής 

περίθαλψης σε €54 εκ., για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών ψυχιατρικής σε €50 εκ., για 

υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων σε €350 εκ., για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε €70 εκ., για 

υπηρεσίες κέντρων αποκατάστασης ανοιχτής περίθαλψης σε €6 εκ. και τέλος για υπηρεσίες 



9 
 

αιμοκάθαρσης σε €155 εκ. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως επισημαίνεται στην Υπουργική 

Απόφαση, για τα επόμενα έτη οι κλειστοί προϋπολογισμοί θα τροποποιηθούν προς τα κάτω. 

Στον ίδιο νόμο γίνεται επίσης αναφορά σε ένα επιπλέον κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής 

(rebate) επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των 

ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους. Παρακάτω παρατίθεται ένα 

παράδειγμα για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο όρος clawback. 

 
 

2.2.4 Η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα 

Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας είτε πρωτοβάθμιες είτε δευτεροβάθμιες: 

Ο Οικονομικός παράγοντας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών επηρεάζει τη ζήτηση 

και ανάλογα την κατευθύνει προς τον ιδιωτικό ή προς το δημόσιο τομέα. Οι τιμές των 

μικροβιολογικών εξετάσεων ισχύουν σύμφωνα με ΦΕΚ από το 1980 ενώ για πολλές εξετάσεις από 

το 2015 και έπειτα ισχύουν νέες μειωμένες τιμές. Έτσι λοιπόν οι εξεταζόμενοι είναι πιθανόν να 

προτιμήσουν τον ιδιωτικό τομέα δεδομένου ότι η συμμετοχή τους μπορεί να είναι τόσο μικρή ώστε 

να μη συνιστά οικονομικό εμπόδιο. 

Δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως η ηλικία ή ο τόπος διαβίωσης, κατά πόσο δηλαδή η 

περιοχή διαθέτει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας αποτελούν επίσης παράγοντες 

διαμόρφωσης της ζήτησης. 
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Το επίπεδο των δημόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών δηλαδή οι ελλείψεις στην οργάνωση και 

λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου απομακρύνουν τους ασθενείς από τις 

δημόσιες δομές  επιλέγοντας τον ιδιωτικό τομέα. 

Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και η μεγάλη αναμονή στην εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων στα 

δημόσια υγειονομικά ιδρύματα αναγκάζουν το κοινό να αναζητήσει λύσεις άμεσης εξυπηρέτησης 

σε ιδιώτες παρόχους υγείας.  

Η τεχνολογία καθώς τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα στα οποία έχει επενδύσει και είναι 

εξοπλισμένος ο ιδιωτικός τομέας καθιστούν την παροχή υπηρεσίας ταχύτερη, ευκολότερη, 

εγκυρότερη και αξιόπιστη σε σχέση με το δημόσιο. 

Επιπλέον, οι ελλείψεις ορισμένων δημοσίων θεραπευτηρίων σε σύγχρονο διαγνωστικό και ιατρικό 

εξοπλισμό λειτουργούν συχνά προς όφελος του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Τα τελευταία χρόνια πολλά δημόσια νοσοκομεία έχουν τόσες βασικές 

ελλείψεις σε υλικά όπως π.χ. αντιδραστήρια που οι ίδιοι οι ιατροί παραπέμπουν τους ασθενείς σε 

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. 

2.2.5 Απογραφικά στοιχεία 

Σύνολο κλινών των παρόχων υγείας της Χώρας 

Με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2015 καταγράφηκαν συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 283 

θεραπευτήρια με συνολικό αριθμό 45.945 κλινών (162 κλίνες ανά θεραπευτήριο κατά μέσο όρο), 

εκ των οποίων 29.856 κλίνες (μερίδιο 65%) αντιστοιχούν σε 124 θεραπευτήρια του δημοσίου και 

15.208 κλίνες (μερίδιο 34%) σε 155 ιδιωτικά θεραπευτήρια. Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή 

του συνόλου των κλινών, η περιφέρεια της πρωτεύουσας παρουσιάζει την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση, καθώς σ’ αυτήν καταμετρήθηκαν συνολικά 19.491 κλίνες (μερίδιο 48,8% στο 

σύνολο των κλινών). 
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                    Πίνακας 2.1 

                             Σύνολο κλινών, 2004-2015  

 
 

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των θεραπευτηρίων, το 2015 επί συνόλου 45.945 κλινών, στα 

Γενικά Νοσοκομεία αντιστοιχούσαν οι περισσότερες κλίνες (34.056 κλίνες, μερίδιο 74% επί του 

συνόλου των κλινών). Ειδικότερα όσον αφορά στα θεραπευτήρια του ιδιωτικού τομέα, στα Γενικά 

Θεραπευτήρια αντιστοιχεί το 50,7% των ιδιωτικών κλινικών (7.714 κλίνες). 

Σχετικά με την ειδικότητα των θεραπευτηρίων και σύμφωνα με την απογραφή για το 2015, το 74% 

του συνόλου των κλινών της χώρας αντιστοιχεί σε Γενικά Θεραπευτήρια και ακολουθούν τα 

Νευροψυχιατρικά Θεραπευτήρια στα οποία αντιστοιχεί το 15,2% των κλινών. 
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               Πίνακας 2.2 

                    Διάρθρωση κλινών, 2015 

 
(Statistics, 2018) 

Ιατρικό Προσωπικό  

Το 2015, το ιατρικό προσωπικό της χώρας και ειδικότερα το νοσοκομειακό προσωπικό, έφθαναν 

στα 23.669 άτομα. Επιπλέον, το 2015 το σύνολο των ιατρών της χώρας έφθανε τους 68.401. 

                          Πίνακας 2.3 

    Σύνολο ιατρικού προσωπικού, 2004-2015 

 

http://www.statistics.gr/documents/20181/7ae00413-7bb1-4256-8204-471b1c40fa9b
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Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 

Αναφορικά με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των θεραπευτηρίων της χώρας, το 2015 

καταγράφηκαν συνολικά σε όλα τα θεραπευτήρια 21.536 ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας 

εκ των οποίων στα ιδιωτικά νοσοκομεία λειτουργεί το 28% των μηχανημάτων. Στο σύνολο του 

εξοπλισμού της χώρας ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά ηλεκτροκαρδιογράφους (3.138 τεμάχια, 

μερίδιο 14,6%), ενώ σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των μηχανημάτων, στην περιφέρεια 

πρωτευούσης είναι συγκεντρωμένο το 42,1% (9.061 τεμάχια). 

 
               Πίνακας 2.4 

             Σύνολο μηχανημάτων, 2013-2015 

 

 

2.2.6 Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά  

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας διαφοροποιούνται μεταξύ τους βάσει 

ορισμένων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών. Τα βασικά 

πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός: Στον ιδιωτικό τομέα επενδύονται υψηλά ποσά ώστε τα κέντρα 

που διαθέτουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό να βρίσκονται πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Ο 

εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζει στα ιδιωτικά κέντρα υγείας αξιοπιστία και συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το πεδίο τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα και οι 

κλινικές υπερτερούν συνήθως από τα μικρά κέντρα τα οποία δε διαθέτουν τους απαιτούμενους 

πόρους. Πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας εφαρμόζουν τη λύση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) αντί της αγοράς προς κάλυψη των αναγκών τους.   

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συνιστάται κυρίως 

στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού  τόσο στην εξυπηρέτηση όσο και στην τήρηση των 

διαδικασιών της εταιρείας αλλά και στην ανανέωση του ιατρικού και διαγνωστικού εξοπλισμού.  

Ταχύτητα υπηρεσιών:  Τα ως άνω αναφερόμενα όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, η 

ανανέωση του εξοπλισμού αλλά και η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποτελούν 

επιπλέον προσδιοριστικούς παράγοντες της ταχύτητας με την οποία διενεργούνται οι εξετάσεις των 

ασθενών και εξάγονται τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη νοσηλεία των ασθενών αυτή μειώνεται 
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όσο εξελίσσεται η ιατρική τεχνολογία με αποτέλεσμα τα περισσότερα μεγάλα ιδιωτικά 

θεραπευτήρια της χώρας να αποφεύγουν πλέον την αύξηση του αριθμού των νοσοκομειακών τους 

κλινών. Αντίθετα, στόχος τους είναι η μείωση του χρόνου εισαγωγής, διάγνωσης και νοσηλείας των 

ασθενών. Επίσης, με την εφαρμογή του «χειρουργείου μιας ημέρας» οι ασθενείς παραμένουν 

ελάχιστες ώρες μετά την επέμβασή τους στο θεραπευτήριο οπότε και αποχωρούν για κατ’ οίκον 

νοσηλεία και ανάρρωση. 

Συνεργασία με Ασφαλιστικούς Φορείς: Στόχος των ιδιωτικών παρόχων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας υγείας είναι εκτός των συμβάσεων που συνάπτονται με δημόσιους φορείς,  να 

πραγματοποιούνται και συμφωνίες με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τέτοιου είδους συμφωνίες 

αποτελούν ανάσα για τις επιχειρήσεις του κλάδου εξασφαλίζοντας ρευστότητα και ευνοϊκότερες 

συνθήκες βιωσιμότητας δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν άμεσα.  

Δυνατότητα Πρόσβασης των Ιδιωτών στις Ιατρικές Υπηρεσίες: Τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα 

έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή κάλυψη όλων των περιοχών και την εξυπηρέτηση το 

δυνατόν του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού δημιουργούν νέα καταστήματα σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές.   

Εταιρικό Μέγεθος: Οι όμιλοι παροχής υπηρεσιών υγείας διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα 

έναντι αρκετών μεμονωμένων επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες δεν είναι πάντοτε σε θέση να 

προσφέρουν μεγάλο εύρος υπηρεσιών, συνδυάζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα σε 

ανταγωνιστικές τιμές. 

Τιμολογιακή Πολιτική - Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής: Κυρίως σε ιδιωτικές κλινικές 

εφαρμόζονται μέθοδοι τιμολογιακής πολιτικής που δίνουν στους υπόχρεους τη δυνατότητα 

αποπληρωμής των εξόδων νοσηλείας μέσω άτοκων μηνιαίων δόσεων. Παράλληλα ενδέχεται να 

πραγματοποιούνται κλιμακούμενες εκπτωτικές πολιτικές ανάλογα με τον αριθμό των εξετάσεων 

ενώ κάποιες μεγάλες ιδιωτικές κλινικές έχουν καθιερώσει την “κάρτα εξωτερικών ιατρείων”. 

2.3 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου 

2.3.1 Ιδιωτικές κλινικές 

Ο παρακάτω πίνακας έχει στοιχεία κατ’ αλφαβητική σειρά με τις κυριότερες ιδιωτικές κλινικές που 

πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. το 2016. 
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         Πίνακας 2.5 

           Κυριότερες ιδιωτικές κλινικές με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 5 εκ., 2016 

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ANIMUS ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 200 Κλινική αποκατάστασης 
και αποθεραπείας 

5.235.275 

     

CRETA INTERCLINIC ΑΕ ΚΡΗΤΗ 66 Γενική Κλινική 6.089.341 

EUROMEDICA ΑΕ ΑΘΗΝΑ 1650 Γενικές Μαιευτικές 
κλινικές και διαγνωστικά 

κέντρα 

59.699.000 

EUROMEDICA – ΑΡΩΓΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200 Κλινική αποκατάστασης 
και αποθεραπείας 

9.080.031 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ 90 Γενική Κλινική 8.969.573 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ ΘΕΡΜΗ 229 Κλινική αποκατάστασης 5.835.427 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150 Γενική Κλινική 12.930.111 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ 116 Γενική Κλινική 16.832.124 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 60 Γενική Κλινική 3.265.393 

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 

ΚΡΗΤΗ 90 Γενική Κλινική 7.340.769 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΣ 107 Γενική Κλινική 6.592.000 

ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 167 Γενική Κλινική 26.060.524 

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ 

ΑΘΗΝΑ 126 Γενική Κλινική 6.677.101 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 178 Γενική και Παιδιατρική 
Κλινική 

40.233.459 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 118 Κλινική Αποκατάστασης 6.133.000 

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΘΗΝΑ 239 Γενική Κλινική 32.724.566 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 231 Γενική και Μαιευτική 
Κλινική 

11.232.070 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ ΑΘΗΝΑ 1200 Γενικές Κλινικές 162.676.000 

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ 20 Ογκολογική Κλινική 13.174.509 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ 82 Γενική Κλινική 6.276.205 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 140 Γενική Κλινική 11.000.000 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 278 Γενική Κλινική 42.768.605 

ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 65 Γενική Κλινική 10.953.660 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΠΑΤΡΑ 346 Γενική Κλινική 10.636.833 

ΠΕΡΣΕΥΣ 
(METROPOLITAN) 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 274 Γενική Κλινική 86.808.537 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 680 Νευροψυχιατρική 
Κλινική 

6.517.546 

ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 294 Γενική Κλινική 126.043.000 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνολικά έσοδα για τις 15 πρώτες εταιρείες για τα έτη 2012-2016. 

 

 

 

 

 

        Πίνακας 2.6 

     Πωλήσεις των 15 πρώτων ιδιωτικών κλινικών, 2012-2016 

 
 

Συνολικά για όλες τις κλινικές τα έσοδα το 2016 ήταν 794.000.000 εκατ. ευρώ καταγράφοντας 

οριακή αύξηση 0,5% σε σχέση με το 2015. 

Στο Benchmarking, σύμφωνα με τους ισολογισμούς του 2016 μεταξύ 20 εταιρειών το Ιατρικό 

Αθηνών κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει συνόλου ενεργητικού και μικτών κερδών. Η Ιατρόπολις 

Ιδιωτική Κλινική κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει καθαρού αποτελέσματος και το ΥΓΕΙΑ 

διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει κερδών  EBITDA και ίδιων 

κεφαλαίων. 

2.3.2 Μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται στοιχεία για ορισμένες από τις πιο σημαντικές γυναικολογικές 

και μαιευτικές κλινικές με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. 
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   Πίνακας 2.7 

                 Γυναικολογικές – μαιευτικές κλινικές με σύνολο πωλήσεων μεγαλύτερο των 5 εκ, 2016 

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 116 Μαιευτική – Γυναικολογική 
κλινική 

11.018.000 

ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 35 Μαιευτική – Γυναικολογική 
κλινική 

6.100.695 

ΙΑΣΩ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 486 Μαιευτική – Γυναικολογική και 
παιδιατρική κλινική 

67.128.463 

ΛΗΤΩ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 83 Μαιευτική – Γυναικολογική 
κλινική 

14.052.771 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 310 Μαιευτική – Γυναικολογική – 
Γενική – Παιδιατρική κλινική 

62.452.752 

ΡΕΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 180 Μαιευτική – Γυναικολογική 
κλινική 

31.693.198 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνολικά έσοδα για τις γυναικολογικές μαιευτικές κλινικές για τα 

έτη 2012-2016. 

             Πίνακας 2.8 

             Πωλήσεις γυναικολογικών – μαιευτικών κλινικών, 2012-2016 
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Συνολικά τα έσοδα για τις μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές το 2016 ήταν 189,9 εκατ. ευρώ και 

για το 2015 186,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5,4%. 

Στο benchmarking, σύμφωνα με τους ισολογισμούς του 2016 μεταξύ 6 εταιρειών του  κλάδου το 

Ιασώ ΑΕ έλαβε την πρώτη θέση βάσει μικτών κερδών, κερδών EBITDA, συνόλου ενεργητικού και 

ιδίων κεφαλαίων ενώ το Ρέα έλαβε την πρώτη θέση βάσει καθαρού αποτελέσματος. 

2.3.3 Διαγνωστικά Κέντρα 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία ορισμένα από τα πιο σημαντικά διαγνωστικά 

κέντρα (συμπεριλαμβανομένων  κέντρων αποκατάστασης ανοικτής νοσηλείας, κέντρων γενετικής, 

οφθαλμολογικών κέντρων, δερματολογικών κέντρων, κέντρων αιμοκάθαρσης και πολυιατρεία) με 

κύκλο εργασιών τουλάχιστον 2.5 εκατ. ευρώ. 

               Πίνακας 2.9 

   Διαγνωστικά κέντρα με σύνολο πωλήσεων μεγαλύτερο των 2.5 εκατ., 2016 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ATHENS VISION ΑΘΗΝΑ Οφθαλμολογικό κέντρο 2.784.000 

EMBRYOLAB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κέντρο εξωσωματικής 
γονιμοποίησης 

3.149.887 

EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διαγνωστικό κέντρο 2.809.721 

GENEKOR ΑΕ ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό Κέντρο 
Γενετικής 

3.265.715 
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IN VITRO LABS ΑΕ ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό Κέντρο 3.468.449 

LABOGEN ΑΕ ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό κέντρο 2.632.579 

MEDIFIL ΑΕ ΑΘΗΝΑ Μονάδα αιμοκάθαρσης 4.591.102 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κέντρο Αιμοκάθαρσης 3.917.642 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διαγνωστικό κέντρο 2.500.729 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διαγνωστικό Κέντρο 3.500.000 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Δίκτυο Διαγνωστικών 
κέντρων 

89.385.697 

ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό κέντρο 6.210.208  

ΒΙΟΦΟΡΜΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Μικροβιολογικό εργαστήριο 5.024.243 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Δίκτυο Διαγνωστικών 
κέντρων 

3.900.169 

ΕΜΒΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕ 

ΑΘΗΝΑ Κέντρο εξωσωματικής 
γονιμοποίησης 

2.775.000 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Κέντρο εξωσωματικής 
γονιμοποίησης 

3.276.814 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κέντρο Αιμοκάθαρσης 3.529.850 

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό κέντρο 26.287.568 

ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό Κέντρο 2.954.541 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Διαγνωστικό Κέντρο 3.464.662 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗ Κέντρο Αιμοκάθαρσης 12.737.910 

ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό κέντρο 2.631.857 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό κέντρο 2.719.082 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό κέντρο 3.775.000 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Πολυιατρείο – Διαγνωστικό 
Κέντρο 

2.782.807 

ΦΡΟΝΤΙΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Κέντρο Αιμοκάθαρσης 4.059.745 

ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕ 

ΑΘΗΝΑ Διαγνωστικό Κέντρο 3.161.397 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συνολικά έσοδα για τις 15 πρώτες εταιρείες για τα έτη 2012-2016. 

                  Πίνακας 2.10 

               Πωλήσεις των 15 πρώτων διαγνωστικών κέντρων, 2012-2016 
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Επί του συνόλου των επιχειρήσεων τα συνολικά ετήσια έσοδα για το 2016 ανήλθαν στα 241 εκατ. 

ευρώ καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2015. 

Στο benchmarking, σύμφωνα με τους ισολογισμούς του 2016 μεταξύ 14 εταιρειών του κλάδου η 

Βιοϊατρική κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει μικτών κερδών, καθαρού κέρδους προ φόρων, κερδών 

EBITDA, συνόλου ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων. 

2.4 Μέγεθος αγοράς 

Από το 1998 μέχρι το 2009 η αξία της συνολικής αγοράς του κλάδου κατέγραψε αυξήσεις με 

ρυθμό μεταβολής κοντά στο 12,6%. Το 2009 καταγράφηκε η μικρότερη μείωση μέχρι εκείνη την 

περίοδο με 4% ενώ από το 2010 και έπειτα με μια εξαίρεση το 2012 (έναρξη συνεργασίας 

ιδιωτικών εταιρειών με το νεοσύστατο τότε ΕΟΠΥΥ και νοσηλεία Λίβυων ασθενών) ο κλάδος 

κατέγραψε μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση με 19,9% ήρθε το 2013 όπου κύριος λόγος υπήρξε η 

επιβολή του νόμου 4172/2013 περί μηχανισμού clawback και rebate. Το 2014 η μείωση ήταν 

μικρότερη καθώς οι εταιρείες προέβησαν σε εκτιμήσεις σχετικά με το  ύψος του clawback. Το 2016 

καταγράφηκε αύξηση 2% ενώ οι προβλέψεις για το 2017 έκαναν λόγο για αύξηση αντίστοιχου 

μεγέθους. 

 

 

         Πίνακας 2.11 
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      Αξία συνολικής αγοράς του κλάδου, 1998-2017 

 

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ανά 

κατηγορία, σημειώνονται τα παρακάτω. 

Κλινικές 

Το 2016 το σύνολο της αξίας της αγοράς για τις κλινικές ήταν 865 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 1,7% 

σε σχέση με το 2015. Το μερίδιο των κλινικών στο σύνολο της αγοράς για το 2016 ήταν 60% όσο 

δηλαδή υπολογίζεται και για το 2015.  

 

Μαιευτήρια 

Η αξία της αγοράς σε αυτήν την κατηγορία για το 2016 ήταν 225 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 

4% σε σχέση με το 2015. Το μερίδιο των μαιευτηρίων στο σύνολο της εξεταζόμενης αγοράς το 

2016 ήταν 15,4%. 

Διαγνωστικά κέντρα 

Όσον αφορά τα διαγνωστικά κέντρα η αξία της αγοράς έφτασε στα 365 εκατ. ευρώ για το 2016 

εμφανίζοντας αύξηση κοντά στο 2,5% σε σχέση με το 2015. Στο σύνολο της αγοράς τα 
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διαγνωστικά κέντρα απέσπασαν μερίδιο στο 25% με τις προβλέψεις για το 2017 να έκαναν λόγο 

για παρόμοιο ποσοστό. 

2.5 Μερίδια αγοράς 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα μερίδια αγοράς σε κάθε κατηγορία (κλινικές, μαιευτήρια 

και διαγνωστικά κέντρα) για το 2016 για τις πιο σημαντικές εταιρείες του κλάδου.  

                  Πίνακας 2.12 

  Μερίδια αγοράς σε κλινικές, μαιευτήρια και διαγνωστικά κέντρα, 2016 

 

 
 

Μεταξύ των ιδιωτικών κλινικών, η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ κατέλαβε μερίδιο 22,7% το 

2016. Ακολουθεί το Υγεία Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ η οποία απέσπασε 

μερίδιο 17,6%.  

Μεταξύ των νευροψυχιατρικών κλινικών, την πρώτη θέση κατέχει η εταιρεία Στασινόπουλος Κ.Γ. 

Νευροψυχιατρικές Κλινικές ΑΕ η οποία απέσπασε μερίδιο 13,6% το 2016. Μεταξύ των κλινικών 

αποκατάστασης, την πρώτη θέση κατέλαβε το 2016 η Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης με 

μερίδιο αγοράς 17,5% το 2016.  

Μεταξύ των ιδιωτικών μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών, το Ιασώ ΑΕ κατέχει την πρώτη 

θέση για το 2016 με μερίδιο 29,8%. Ακολουθεί το Μητέρα ΑΕ  με μερίδιο 27,8%.  

Από την πλευρά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, η Βιοϊατρική ΑΕ κατατάσσεται στην πρώτη 

θέση με μερίδιο 29,8% το 2016. Ακολουθεί το Ιατρόπολις Μαγνητική Τομογραφία ΑΕ με μερίδιο 

8,8%. Τέλος, από τις μονάδες αιμοκάθαρσης, σημαντική θέση στην αγορά κατέχει η εταιρεία 

Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης ΑΕ με μερίδιο 19,6% το 2016. 
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2.6 Ανάλυση SWOT 

Στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα έντονος. Μετά από μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων και 

ανακατατάξεων που σηματοδοτήθηκαν από μεγάλες επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αλλά και 

συμφωνίες στρατηγικών συνεργασιών, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν εδραιώσει την 

παρουσία τους στην αγορά έχοντας αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων 

επιχειρήσεων του κλάδου. Οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, 

ενώ ορισμένοι εξ αυτών έχουν επεκταθεί και σε ξένες αγορές, γειτονικές προς την Ελλάδα (χώρες 

Βαλκανικής). Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, παρουσιαζόμενα βάσει της 

ανάλυσης SWOT. 

                  Πίνακας 2.13 

                      Ανάλυση SWOT του κλάδου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Παρουσίαση Ομίλου Βιοϊατρική  

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας Βιοϊατρική δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιατρικών υπηρεσιών 

υγείας από το 1981 και σήμερα σε μερίδιο αγοράς αποτελεί  τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής 

ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα με ποσοστό 29,8% με το Ιατρόπολις 

να ακολουθεί με 8,8% και έπειτα τη Euromedica με 3,7%. Πριν προχωρήσουμε όμως στο παρόν 

και στο μέλλον της εταιρείας θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να δούμε πώς η Βιοϊατρική 

έφτασε να είναι σήμερα o leader στην κατηγορία των διαγνωστικών κέντρων. 

 Το 1980 ιδρύεται από τον ιατρό-βιοχημικό Dr Ευάγγελο Σπανό <<ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΕ>>. 

 Το 1986 ιδρύεται η <<ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ>> με έδρα τη Θεσσαλονίκη η οποία 

σηματοδοτεί την έναρξη την έναρξη της δραστηριότητας των εργασιών στην αγορά της Β. 

Ελλάδας. 

 Το 1993 ιδρύεται το <<ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.>> στην 

Κηφισιά. 

 Το 1995 ιδρύεται η <<ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.>> στην 

Ερμού της Θεσσαλονίκης. 

 Η «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.» την περίοδο 1996-

2001 διευρύνει την διάταξη του δικτύου της καθώς ιδρύονται 12 υποκαταστήματα στην 

ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και του Πειραιά. 

 Το 1999 εξαγοράζεται η εταιρεία <<ΡΑΔΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.>> με έδρα στην Αθήνα της 

ίδιας δραστηριότητας. 

 Το 2000 συγχωνεύονται οι αυτόνομες εταιρείες της Βιοϊατρικής υπό την 

<<ΡΑΔΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.>> και η νέα εταιρεία που προκύπτει υπό τη μορφή της 

ανώνυμης είναι η <<ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.>>. 

 Το 2002 εξαγοράζεται το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Θεσσαλονίκη η ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ι.Α.Ε. Η εταιρεία διαθέτει 7 Διαγνωστικά Κέντρα εντός του κυρίου αστικού όγκου της 

πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 Το 2003 ολοκληρώνεται η εξαγορά της εταιρείας  <<ΛΕΚΑΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> με τρία διαγνωστικά κέντρα σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
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 Το 2011 η Βιοιατρική προχωρά στην απόκτηση οκτώ νέων θυγατρικών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας με την εξαγορά του 51% του 

μετοχικού κεφαλαίου της καθεμίας. 

 Το 2011 τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών αποφάσισαν να προχωρήσουν στη 

συγχώνευση με την απορρόφησή τους από τη μητρική του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάτι που εγκρίθηκε το 

2012 από το υπουργείο Ανάπτυξης (Βιοϊατρική, 2019). 

Σήμερα έπειτα από τη διείσδυσή της το 2015 στην αγορά της Κύπρου αριθμεί  52 διαγνωστικά 

κέντρα, τρείς κλινικές και οκτώ οδοντιατρεία. Οι κλινικές του Ομίλου βρίσκονται στην Αθήνα, τον 

Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και αριθμούν συνολικά 350 κλίνες. Τα διαγνωστικά κέντρα 

εξυπηρετούν ετησίως περίπου τρία εκατομμύρια εξεταζόμενους και διενεργούν 3500 

εργαστηριακές εξετάσεις.  Ο όμιλος εταιρειών υγείας Βιοϊατρική διαθέτει άρτιο εξοπλισμό με 

μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Διαθέτει περίπου 130 υπερηχοτομογράφους, 35 μαγνητικούς 

τομογράφους, 32 αξονικούς τομογράφους, 50 μαστογράφους, 40 ορθοπαντομογράφους,  40 

ακτινολογικά μηχανήματα και 40 μετρητές οστικής πυκνότητας. Διαθέτει επίσης 50 τεστ κόπωσης, 

12 γ-camera μηχανήματα για τη διενέργεια σπινθηρογραφημάτων και δύο PET-CT που είναι ένα 

υβριδικό σύστημα απεικόνισης, που συνδυάζει δύο μεθόδους, την ποζιτρονική τομογραφία (ΡΕΤ) 

και την αξονική τομογραφία και χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα για την ανίχνευση 

κακοήθειας. 

3.2 Τεχνολογική υπεροχή 

Η λειτουργία του PET-CT ξεκίνησε στη Βιοιατρική το 2015 εγκαθιστώντας ο Όμιλος ένα στην 

Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή του ήταν στρατηγικής σημασίας για διάφορους 

λόγους. Αποτελεί μια καινοτόμα εξέταση για την ανίχνευση της κακοήθειας και προτιμάται 

ιδιαίτερα από τους ιατρούς ως μια από τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους. Στην Αθήνα υπάρχουν εφτά 

τέτοια μηχανήματα συνολικά, τέσσερα σε δημόσια νοσοκομεία και άλλα τρία στον ιδιωτικό τομέα, 

το ένα εκ των οποίων στη Βιοϊατρική.  Η Θεσσαλονίκη αριθμεί τρία μηχανήματα, δύο σε δημόσια 

νοσοκομεία και ένα στον ιδιωτικό τομέα (Βιοϊατρική). Εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

λειτουργεί άλλο ένα μηχάνημα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών. Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 

(Πανελλήνια ομοσπονδία εργαζομένων δημοσίων νοσοκομείων) εκτιμά ότι σύμφωνα με το πλήθος 

των ογκολογικών ασθενών θα έπρεπε να αντιστοιχεί ένα μηχάνημα ανά 750.000 κατοίκους. 

Ετησίως θα έπρεπε να διενεργούνται 70.000 εξετάσεις τη στιγμή που στο δημόσιο τομέα 

διενεργούνται περίπου 50 την ημέρα με λίστες αναμονής κοντά στους δύο μήνες. Την ίδια στιγμή 

στη Θεσσαλονίκη που έχει τρία μηχανήματα για να εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα ψηφίστηκε 

νόμος που σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια απαγορεύει την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας 

https://bioiatriki.gr/el/aksoniki-tomografia


26 
 

σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο πάροχο υγείας για την εγκατάσταση PET CT. Γίνεται αντιληπτό ότι οι 

ασθενείς από όλη την Ελλάδα που πρέπει να διενεργήσουν τη συγκεκριμένη εξέταση μπορούν να 

εξυπηρετηθούν σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Αν συνυπολογιστεί το 

γεγονός των μεγάλων αναμονών στα νοσοκομεία και της αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των 

ασθενών γίνεται σαφές ότι ο ιδιωτικός τομέας απορροφάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο μερίδιο 

αγοράς. Το PET αποτελεί την πιο ακριβή εξέταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς η 

αξία της φθάνει στα 400 ευρώ (το 15% δηλαδή 60 ευρώ καταβάλει ο ασφαλισμένος και το 

υπόλοιπο καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ) ενώ ιδιωτικά το κόστος φτάνει στα 1500 ευρώ. Με την 

εισαγωγή λοιπόν δύο τέτοιων μηχανημάτων ο όμιλος Βιοϊατρική κατάφερε να εισχωρήσει σε ένα 

ευαίσθητο target group για μια εξέταση με υψηλό περιθώριο κέρδους, να κερδίσει ένα υψηλό 

μερίδιο αγοράς λόγω των ειδικών συνθηκών και της έλλειψης μηχανημάτων σε άλλες περιοχές 

αλλά και να διασφαλίσει την απαγόρευση άλλων ‘’παικτών’’ στην αγορά τουλάχιστον της 

Θεσσαλονίκης λόγω της απαγόρευσης χορήγησης αδειών σκοπιμότητας.  

Η ανάπτυξη της Βιοϊατρικής όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό δε σταματάει εδώ. Τα 

τελευταία χρόνια ο όμιλος έχει εξοπλιστεί με μεγάλα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας υψηλών 

προδιαγραφών αλλά και δυνατότητας διευρυμένης γκάμας εξετάσεων. Οι μαγνητικοί και οι 

αξονικοί τομογράφοι είναι μοντέλα των εταιρειών GE και Philips και ο Όμιλος εφαρμόζει τη λύση 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καθώς ο καθημερινός όγκος των εξετάσεων είναι τόσο 

μεγάλος με αποτέλεσμα την ταχύτερη απαξίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Όπως και στην 

περίπτωση του PET CT έτσι και για την περίπτωση των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων με 

βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση τέτοιων 

μηχανημάτων στις ευρύτερες περιφέρειες της Θεσσαλονίκης και Αττικής. Όσον αφορά τον 

υπόλοιπο εξοπλισμό διαγνωστικής απεικόνισης μέσα στο 2018 έγινε πλήρης αντικατάσταση σε όλα 

τα διαγνωστικά κέντρα όλων των ψηφιοποιημένων μαστογράφων με ψηφιακά μηχανήματα με 

προσανατολισμό στη μεγαλύτερη αξιοπιστία της διάγνωσης αλλά και τη μείωση της  

λαμβανόμενης ακτινοβολίας στην εξεταζόμενη.  

Οι τεράστιες επενδύσεις των τελευταίων ετών στο μηχανολογικό εξοπλισμό δε στέρησαν σε καμία 

περίπτωση τη διατήρηση του μεγάλου όπλου της Βιοϊατρικής, τις μικροβιολογικές εξετάσεις στις 

οποίες και στηρίχθηκε η εντυπωσιακή ανάπτυξή της. Η Βιοϊατρική διενεργεί όλες τις εξετάσεις 

προς κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη διαθέτοντας τμήματα αιματολογικού, ανοσολογικού, 

ιολογικού, βιοχημικού, ορμονολογικού, κυτταρολογικού, μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής, 

μυκητολογίας, ενδοκρινολογίας αλλά και παθολογοανατομικού ενώ είναι εξοπλισμένη στα 

εργαστήριά της με πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για την 

αναβάθμιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες 
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της Βιοϊατρικής επεκτείνονται όχι μόνο στους απλούς ιδιώτες αλλά συνεργάζεται και με περίπου 

500 εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα που στέλνουν τα δείγματα στη Βιοϊατρική για την κάλυψη των 

δικών τους αναγκών. Για την άριστη φροντίδα των πελατών της η Βιοϊατρική για 180  σπάνιες και 

εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις συνεργάζεται με το διάσημο Αμερικανικό νοσηλευτικό 

κέντρο Mayo Clinic. Η λήψη του δείγματος γίνεται στη Βιοϊατρική και στη συνέχεια αποστέλλεται 

στις ΗΠΑ οπού πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές αναλύσεις ενώ οι ασθενείς λαμβάνουν τα 

αποτελέσματα μεταφρασμένα από τα εργαστήρια της Βιοϊατρικής (Βιοϊατρική, 2019). 

Η αξιοπιστία του εργαστηρίου οδήγησε στη Διεθνή αναγνώριση όπως αυτή αποτυπώνεται από τη 

στρατηγική συνεργασία με την Mayo Clinic για σπάνιες κι εξειδικευμένες εξετάσεις καθώς, επίσης, 

κι από την ανάδειξη της Βιοϊατρικής ως Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας από δύο Ευρωπαϊκούς 

κολοσσούς, την General Electric για την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία και την Roche για 

την πλήρη αυτοματοποίηση του εργαστηρίου. Παράλληλα ο Όμιλος Βιοϊατρική βρίσκεται μόνιμα 

στις πρώτες θέσεις επιχειρηματικής αριστείας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

(Βιοϊατρική, 2019). 

3.3 Ανάπτυξη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Το 2015 η Βιοϊατρική είχε 17 διαγνωστικά κέντρα στην Αθήνα και 8 στη Θεσσαλονίκη. Τα 

τελευταία χρόνια προχωράει σε μια στρατηγική ανάπτυξης τόσο στις δύο μεγάλες πόλεις αλλά 

επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις ενώ διείσδυσε και στην αγορά της Κύπρου. 

Τα τρία τελευταία χρόνια στην Αθήνα οι μονάδες της Βιοϊατρικής σχεδόν διπλασιάστηκαν καθώς 

δημιουργήθηκαν 16 νέα κέντρα. Από την άλλη πλευρά στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν να 

λειτουργούν πέντε νέες μονάδες και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή άλλων τεσσάρων με στόχο την 

έναρξη των λειτουργιών τους μέσα στο 2020. Με βάση το business plan η Βιοϊατρική επιθυμεί να 

γίνει περισσότερο προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών υγείας επιλέγοντας τοποθεσίες σε 

κεντρικά σημεία της πόλης που οι όμορες μονάδες είναι σχετικά απομακρυσμένες.  Τα νέα κέντρα 

μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα με μακροχρόνιες συμβάσεις. Μάλιστα κάποια από αυτά 

είναι μεγαλύτερα σε έκταση από τις τωρινές ανάγκες με την προοπτική ότι στο μέλλον θα αρθεί η 

απαγόρευση τοποθέτησης νέων μαγνητικών και αξονικών τομογράφων και θα υπάρξει η 

δυνατότητα εκμετάλλευσης των διαθέσιμων χώρων. Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία διετία η 

εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ με στόχο το σύνολο του 

δικτύου του Ομίλου να φτάσει τα 65 σε όλη την Ελλάδα από τα 46 που είναι σήμερα. 

Όσον αφορά τα σημεία εκτός Θεσσαλονίκης και Αθηνών λειτουργεί νέα σύγχρονη μονάδα στο 

κέντρο της Χαλκίδας που είναι και η μοναδική εκτός των δύο μεγάλων πόλεων ενώ γίνονται 

https://bioiatriki.gr/el/aksoniki-tomografia
https://bioiatriki.gr/el/magnitiki-tomografia
https://bioiatriki.gr/el/automatopoiisi-ergastirion
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σκέψεις και για άλλες περιοχές. Τέλος στο Ηράκλειο της Κρήτης λειτουργεί από το 2016 

εργαστήριο αναφοράς για την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της περιοχής. 

Στα πλαίσια υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου η Βιοϊατρική εξαγόρασε το 2017, το 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του μεγαλύτερου κλινικού εργαστηρίου της Κύπρου YANNOUKAS 

MEDICAL LABORATORIES LTD. Οι υποδομές του συμπεριλαμβάνουν ένα κεντρικό εργαστήριο 

και εφτά κέντρα δειγματοληψίας ενώ ήδη βρίσκονται υπό κατασκευή άλλα πέντε κέντρα σε 

διαφορετικές περιοχές της Κύπρου.  Μέσα στο 2018 η Βιοϊατρική προχώρησε και στην εξαγορά 

του διαγνωστικού κέντρου ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

απεικονιστικού κέντρου που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 

τομέα. Τέλος είναι στα σχέδια της εταιρείας να δημιουργήσει ένα μεγάλο διαγνωστικό κέντρο στη 

Λευκωσία 2700 τ.μ. επένδυσης 4 εκατ. Ευρώ (Βιοϊατρική, 2019). 

3.4 Συνεργασίες Στρατηγικής σημασίας 

Η Βιοϊατρική συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο βασικός της συνεργάτης δημόσιου 

τομέα είναι ο ΕΟΠΥΥ ενώ έχει συμβάσεις ακόμη με τον ΕΔΟΕΑΠ, την τράπεζα της Ελλάδας αλλά 

και όλα τα στρατιωτικά ταμεία (ΓΕΣ, ΓΕΝ κτλ). Εν μέσω της κρίσης ο ΕΟΠΥΥ δυσκολευόταν να 

καλύψει τις υποχρεώσεις του σε όλους τους παρόχους υγείας με τις συνολικές οφειλές απέναντι στη 

Βιοϊατρική να είναι σήμερα κοντά στα 18 εκατ. Ευρώ. Ωστόσο σύμφωνα με τον πρόεδρο του 

Ομίλου κύριο Ευάγγελο Σπανό χάρη σε μια πολιτική στρατηγικών συμφωνιών και συνεργασιών με 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες η Βιοϊατρική κατάφερε να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα 

ρευστότητας καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν καλύτερα και άμεσα. Η Βιοϊατρική για 

να πετύχει τέτοιες συμφωνίες δεσμεύτηκε όχι μόνο για διαγνωστική και νοσοκομειακή κάλυψη 

αλλά και για οδοντιατρική. Έτσι την διετία 2016-2018 δημιούργησε οκτώ οδοντιατρεία, πέντε στην 

Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ασφαλιστικών 

εταιρειών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Βιοϊατρική συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές 

εταιρείες εξυπηρετώντας ένα πλήθος ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως την Εθνική, Metlife, 

Interamerican, Groupama, Allianz, NN και άλλες (Βιοϊατρική, 2019). Η Βιοϊατρική έχει επεκταθεί 

και στις κλινικές μελέτες οπότε και από τις φαρμακευτικές εταιρείες προκύπτει επίσης άλλο ένα 

τμήμα των εσόδων της. Επιπλέον η Βιοϊατρική έχει  εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών η Βιοϊατρική 

συνάπτει οικονομικές συμφωνίες με τις εταιρείες για να καλύπτει ετήσιους προληπτικούς ελέγχους 

των εργαζομένων της αλλά και στα μέλη τους ενώ τους δίνεται και η δυνατότητα να διενεργούν 

μεμονωμένες εξετάσεις σε προνομιακές τιμές. Πληροφοριακά για τη Θεσσαλονίκη αναφέρονται οι 

ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μασούτης και η ΤΙΤΑΝ. 

http://www.bioiatriki.gr/
http://www.bioiatriki.gr/
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3.5 Τιμολογιακή Πολιτική 

Οι περισσότεροι εξεταζόμενοι της Βιοιατρικής ανήκουν σε κάποιο ταμείο, δημόσιο ή ιδιωτικό ή 

εντάσσονται σε μια πληθυσμιακή ομάδα όπου δικαιούνται προνομιακές τιμές στις εξετάσεις τους. 

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων όταν εκτελούν εξετάσεις με παραπεμπτικό δημόσιου ταμείου 

αναγράφεται επάνω στο παραπεμπτικό και αποτελεί το 15% επί του συνόλου της αξίας του 

παραπεμπτικού. Η πλειονότητα των τιμών των εξετάσεων με το ταμείο του ΕΟΠΥΥ ισχύουν 

περίπου από το 1980 με το ΦΕΚ που είχε τότε δημοσιευτεί. Για παράδειγμα μια ακτινογραφία 

θώρακος έχει συνολική αξία 4,05 ευρώ  με τον ασφαλισμένο να καλείται να πληρώσει 0,61 λεπτά. 

Έτσι υπολείπεται ένα ποσό 3,40 ευρώ το οποίο θα το εισπράξει η Βιοϊατρική με πίστωση έπειτα 

από περίπου έξι μήνες και μάλιστα αρκετά κουρεμένο έπειτα από το rebate και το clawback που θα 

επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ. Με το εναπομείναν ποσό που θα εισπράξει η Βιοϊατρική θα πρέπει να 

πληρώσει τον τεχνολόγο που χειρίστηκε το μηχάνημα, τον ιατρό που έκανε τη διάγνωση αλλά και 

το φιλμ και το cd που θα παραλάβει ο ασθενής. Ο κύριος Ευάγγελος Σπανός τονίζει ‘’ Κάνουμε 

κοινωνικό έργο πραγματοποιώντας εξετάσεις που δεν βγαίνουν οικονομικά και μπαίνουμε μέσα. Οι 

ακτινογραφίες κοστίζουν 7,5 ευρώ και αν υπολογίσουμε το rebate από τα 4 ευρώ που δίνει ο 

ΕΟΠΥΥ, παίρνουμε πίσω από τα ταμεία τα 2 ευρώ. Δηλαδή για κάθε ακτινογραφία μπαίνουμε 

μέσα 5,5 ευρώ. Δηλαδή με το rebate οι μεγάλες εταιρείες όπως εμείς παίρνουμε πίσω το μισό από 

την τιμή που δίνει ο ΕΟΠΥΥ’’ (mononews, 2018). Τα περισσότερα κέντρα του ανταγωνισμού 

εισπράττουν επιπλέον ποσά από τους ασφαλισμένους για την πραγματοποίηση των εξετάσεων που 

διενεργούν. Έτσι για παράδειγμα για μια ακτινογραφία θώρακος το κέντρο θα παραλάβει το 

παραπεμπτικό για να το καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ, θα εισπράξει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου 

αλλά θα εισπράξει επιπλέον ένα ποσό από 5 έως 10 ευρώ για την παροχή της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας. Για τα διαγνωστικά κέντρα που έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ η πράξη 

αυτή κρίνεται παράνομη και μπορεί να επιφέρει μέχρι και διακοπή της άδειας λειτουργίας της από 

τον Ιατρικό Σύλλογο ωστόσο εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό λόγω της δυσκολίας ρευστότητας που 

παρουσιάζουν οι εταιρείες. Αυτή τη λογική η Βιοϊατρική με προσωπική απόφαση του κυρίου 

Σπανού αρνείται  να υιοθετήσει όχι μόνο λόγω του πελατοκεντρικού της χαρακτήρα και της 

πολιτικής νομιμότητας που εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα αλλά και της εκτίμησης ότι τέτοιες 

πρακτικές αυτομάτως θα στοχοποιήσουν τη Βιοϊατρική λόγω του μεγέθους της στην αγορά. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας μικρός αριθμός ασθενών που εκτελεί τις εξετάσεις ιδιωτικά 

χωρίς να είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ταμείο. Οι ιδιωτικές τιμές της Βιοϊατρικής για τις εξετάσεις 

που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ κοστολογούνται στις τιμές κρατικού τιμολογίου. Για τις 

υπόλοιπες εξετάσεις, δηλαδή για αυτές που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ ισχύει ένας 

τιμοκατάλογος που ανανεώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. 
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3.6 Ανάλυση SWOT 

Έχοντας ήδη παρουσιάσει την ανάλυση SWOT για τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας μέσα από την 

κλαδική μελέτη έχει ενδιαφέρον να δούμε αντίστοιχα τη SWOT ανάλυση για τη Βιοϊατρική στην 

κατηγορία των διαγνωστικών κέντρων. 

                Πίνακας 3.1 

                     Ανάλυση SWOT  Βιοϊατρικής 

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

 Ισχυρή εταιρεία με δυνατό brand 
 Συνεργασίες με ασφαλιστικές, 

φαρμακευτικές εταιρείες 
 Συνεργασίες με εμπορικές εταιρείες 
 Αδυναμία δημόσιου τομέα για την 

κάλυψη των αναγκών 
 Μηχανήματα υψηλής ποιότητας 

τελευταίας τεχνολογίας 
 Διενέργεια σπάνιων, εξειδικευμένων και 

καινοτόμων εξετάσεων 
 Αυτοματοποίηση εργαστηρίων 

 

 Θεσμικό πλαίσιο με την απαγόρευση 
έκδοσης αδειών σκοπιμοτήτων για 
μεγάλα μηχανήματα 

 Χαμηλές τιμολογήσεις σε πολλές 
εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Επέκταση σε νέες αγορές του 
Εσωτερικού αλλά και στην Κύπρο 

 Ανάπτυξη με νέες μονάδες σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 
 

  Θεσμικό πλαίσιο με την εφαρμογή 
clawback και rebate 

 Καθυστερήσεις στις πληρωμές του 
μεγαλύτερου συνεργάτη της 
Βιοιατρικής (ΕΟΠΥΥ) 

 Ανταγωνισμός – νέοι παίκτες στην 
αγορά  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Έννοια χρηματοοικονομικής ανάλυσης λογιστικών 

καταστάσεων 

Οι επιχειρήσεις συντάσσουν στο τέλος κάθε χρήσης την ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

(annual report) στην οποία εμφανίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δηλαδή 

η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Οι οικονομικές καταστάσεις που 

εμφανίζονται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων είναι ο ισολογισμός, , η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και η 

κατάσταση ταμειακών ροών. Μέσα από το πλήθος των οικονομικών καταστάσεων ο 

χρήστης μπορεί να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική μονάδα. 

Δηλαδή με τον όρο ‘’χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ‘’ 

εννοούμε ένα σύστημα πληροφόρησης το οποίο αφού αντλήσει δεδομένα τα 

επεξεργάζεται και τα αναλύει με σκοπό την αξιοποίησή τους στη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων  (Αποστόλου Α., 2015). 

4.2 Χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Ποιες ομάδες χρηστών όμως χρειάζονται πληροφορίες για τις συνθήκες οικονομικής 

λειτουργίας μιας επιχείρησης προκειμένου να ληφθούν επιχειρηματικές αποφάσεις; 

Αυτοί μπορεί να είναι είτε ομάδες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είτε ομάδες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Κυριότερες ομάδες από το εσωτερικό της επιχείρησης 

είναι η διοίκηση της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι ενώ από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι οι μέτοχοι, οι δυνητικοί επενδυτές, οι αναλυτές 

επενδύσεων, οι επιχειρήσεις του ανταγωνισμού και οι δανειστές όπως οι 

προμηθευτές, οι τράπεζες και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας.  

4.3 Σκοποί αναλύσεως λογιστικών καταστάσεων 

Τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι ομάδες χρηστών είναι τρία. 

1. Αν αποδίδει η επιχείρηση 

2. Αν η διοίκηση είναι ικανή 

3. Αν η επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει 
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Συνεπακόλουθα μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα σε τι αποσκοπεί η ανάλυση των 

λογιστικών καταστάσεων, ότι δηλαδή εξασφαλίζει στην καλύτερη εκτίμηση των 

επιδόσεων και της μελλοντικής λειτουργίας μιας επιχείρησης.  Σύμφωνα με τον 

Αποστόλου (2015) οι σκοποί της χρηματοοικονομικής ανάλυσης λογιστικών 

καταστάσεων είναι: 

1. Η ανάλυση και η εκτίμηση της περιουσιακής δομής των επιχειρήσεων 

2. Η ανάλυση και η εκτίμηση της χρηματοπιστωτικής οικονομικής κατάστασης 

των επιχειρήσεων 

3. Η ανάλυση της αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων 

4. Η ανάλυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

5. Η ανάλυση της δανειακής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων 

6. Η ανάλυση επενδύσεων και αποσβέσεων των επιχειρήσεων 

7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

8. Η ανάλυση του προσωπικού των επιχειρήσεων όπως παραγωγικότητα 

προσωπικού, αποδοτικότητα και κόστος προσωπικού 

9. Η ανάλυση εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων 

10. Η ανάλυση των κερδών και της διάθεσης των επιχειρήσεων.  

 

4.4 Διακρίσεις ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 

Η ανάλυση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, την εσωτερική και την εξωτερική.  

Η εσωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από πρόσωπα που βρίσκονται μέσα στην 

επιχείρηση όπως για παράδειγμα τη διοίκηση ή από τους ελεγκτές της εταιρείας. Στην 

εσωτερική ανάλυση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλα τα οικονομικά στοιχεία της 

εταιρείας παρέχοντας τη δυνατότητα να ελεγχθούν όλοι οι λογαριασμοί και τα 

λογιστικά έγγραφα καθώς και οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. Ο 

έλεγχος σε βάθος της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης προσφέρει 

μεγαλύτερη διαύγεια και εμβάθυνση στην ανάλυση.  

Η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από άτομα που βρίσκονται εκτός της 

επιχείρησης όπως οι πιστωτές ή οι τράπεζες. Τα στοιχεία που έχουν οι χρήστες στην 

εξωτερική ανάλυση είναι μόνο τα δημοσιευμένα στοιχεία όπως ο ισολογισμός, τα 

αποτελέσματα χρήσης και διανομής κερδών, η ετήσια έκθεση της εταιρείας (annual 

report) και ότι άλλα στοιχεία δημοσιεύονται στον τύπο.  Όσο πιο συνοπτικά είναι τα 
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στοιχεία που δημοσιεύονται τόσο πιο δυσχερής καθίσταται η ανάλυση καθώς ο 

αναλυτής δεν μπορεί να εμβαθύνει και να διεισδύσει βαθύτερα μέσα στην επιχείρηση. 

4.5 Μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι μέθοδοι ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων είναι:  

1. Η οριζόντια ανάλυση 

2. Η κάθετη ανάλυση 

3. Οι αριθμοδείκτες 

 

Οριζόντια ανάλυση 

Η οριζόντια ανάλυση (Horizontal or trend analysis) παρέχεται με τη διαχρονική 

σύγκριση πολλών ετών (π.χ. πενταετία) μιας επιχείρησης και στα οποία 

υπολογίζονται οι διαφορές που προκύπτουν σε νομισματικές και ποσοστιαίες 

μονάδες. Με τη χρήση στοιχείων περισσοτέρων των δύο ετών διαπιστώνεται με 

πληρότητα η εξέλιξη της δραστηριότητας μιας επιχείρησης ώστε να διαπιστωθούν 

τυχόν τάσεις στα οικονομικά μεγέθη. Ο εντοπισμός υψηλών ή χαμηλών τιμών στη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς αποσκοπεί στη λεπτομερή διερεύνηση των αιτιών 

τους.  

Κάθετη ανάλυση 

Στην κάθετη ανάλυση (Vertical analysis) κοινού μεγέθους κάθε στοιχείο του 

ισολογισμού διαιρείται με το σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού ενώ κάθε 

στοιχείο των αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται με τις πωλήσεις. Έτσι παρουσιάζεται 

κάθε στοιχείο στον ισολογισμό ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου του 

ενεργητικού ή του παθητικού και στα αποτελέσματα χρήσης κάθε στοιχείο 

παρουσιάζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό των καθαρών πωλήσεων. Η κάθετη 

ανάλυση μπορεί να εφαρμοσθεί για την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων 

μιας περιόδου καταδεικνύοντας τη σχετική αναλογία κάθε στοιχείου αλλά και σε 

βάθος χρόνου (περισσοτέρων των δύο ετών) ώστε να εντοπιστούν οι μεταβολές στη 

σχετική αναλογία των στοιχείων διαχρονικά. Η ανάλυση κοινού μεγέθους είναι 

χρήσιμη για τη σύγκριση εταιρειών που διαφέρουν ως προς το μέγεθος. Το κάθε 

στοιχείο μιας επιχείρησης μπορεί να συγκριθεί με το παρόμοιο μιας άλλης 

επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. 
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Αριθμοδείκτες   

Η προέλευση των αριθμοδεικτών ξεκίνησε την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα 

με τη χρήση από τις τράπεζες ενός μόνο δείκτη, του δείκτη γενικής ρευστότητας ο 

οποίος φανέρωνε την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Πλέον η ανάλυση 

αριθμοδεικτών αποτελείται από πλήθος δεικτών. Ο Νιάρχος (1989, σελ 43) ορίζει ως 

αριθμοδείκτη την απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως 

αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα  άλλο, και εκφράζεται με απλή μαθηματική μορφή. 

Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν το μέγεθος ενός στοιχείου με το 

αντίστοιχο μέγεθος ενός άλλου. Ένας δείκτης μπορεί να δημιουργηθεί από τη 

χρησιμοποίηση δύο ή περισσότερων στοιχείων από την ίδια ή από διαφορετικές 

οικονομικές καταστάσεις. Οι δείκτες συνοψίζουν μεγάλο αριθμό 

χρηματοοικονομικών δεδομένων και βοηθούν τον αναλυτή να αξιολογήσει την 

παρελθούσα και παρούσα οικονομική θέση μιας εταιρείας και τις προοπτικές της. 

Ένας δείκτης από μόνος του δεν δίνει κάποια ουσιαστική πληροφόρηση. Αυτός 

αποκτά χρησιμότητα όταν συγκρίνεται με μια βάση αξιολόγησης ή σημείο αναφοράς 

(benchmark). Ως βάση αξιολόγησης μπορούν να θεωρηθούν είτε οι τιμές που έλαβε ο 

δείκτης σε προηγούμενες περιόδους είτε όταν υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις 

αντίστοιχες τιμές του συνόλου του κλάδου που εμπίπτει η επιχείρηση ή ενός 

υποσυνόλου ομοειδών επιχειρήσεων. 

Ο Παπαδέας (2015)  παραθέτει δύο κατηγορίες ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Η μία είναι η διαχρονική σύγκριση (Time series analysis) και η άλλη η 

διαστρωματική ανάλυση (Cross sectional analysis). Μάλιστα εντάσσει τις τρεις 

μεθόδους που αναλύθηκαν παραπάνω (οριζόντια ανάλυση, κάθετη ανάλυση και 

αριθμοδείκτες) στη διαχρονική σύγκριση.  

Από την άλλη ο Νιάρχος (1989) ταξινομεί την ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες στις οποίες συγκαταλέγει και την 

ανάλυση του νεκρού σημείου. 

1. Τη διαστρωματική ή κάθετη μέθοδο 

2. Συγκριτική ή διαχρονική μέθοδο αναλύσεως 

3. Μέθοδο αναλύσεως των χρονολογικών σειρών με αριθμοδείκτες τάσεως  

4. Εξειδικευμένες μέθοδοι, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάλυση των 

μεταβολών της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, την ανάλυση του νεκρού 

σημείου και άλλες.  
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4.6 Κατηγορίες δεικτών  

Οι δείκτες κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες. 

1. Δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι αξιολογούν τη βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα 

της επιχείρησης 

2. Δείκτες δραστηριότητας, οι οποίοι φανερώνουν το βαθμό αποτελεσματικής 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

3. Δείκτες χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας, οι οποίοι εξετάζουν την 

κεφαλαιακή διάρθρωση και τη μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα της 

επιχείρησης. 

4. Δείκτες κερδοφορίας, οι οποίοι καταδεικνύουν την ικανότητα της επιχείρησης 

να παράγει κέρδη (Ταμπακούδης Ι. και Σουμπενιώτης Δ., 2017). 

4.6.1 Δείκτες ρευστότητας 

Οι δείκτες ρευστότητας (liquidity ratios) εξετάζουν την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι βασικοί δείκτες 

ρευστότητας είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας, ο δείκτης άμεσης ρευστότητας και 

ο δείκτης διαθεσίμων. 

Δείκτης γενικής ρευστότητας 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio) εκφράζει το βαθμό στον οποίο οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται από τα στοιχεία του κυκλοφορούν 

ενεργητικού. 

Γενική ρευστότητα = Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δείκτης άμεσης ρευστότητας 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας (Quick or acid ratio) σε αντίθεση με το δείκτη γενικής 

ρευστότητας δε λαμβάνει υπόψη τα αποθέματα ώστε να επικεντρωθεί στα πιο άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού. Επίσης τα αποθέματα δεν πωλούνται 

αποκλειστικά τοις μετρητοίς αλλά και με πίστωση. 

Άμεση ρευστότητα = Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα + Απαιτήσεις / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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Δείκτης Διαθεσίμων 

Ο δείκτης διαθεσίμων (Cash ratio) φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της άμεσα. 

Διαθέσιμα = Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι δείκτες ρευστότητας είναι σημαντικοί δείκτες όσον αφορά την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της αλλά βιβλιογραφικά υπάρχει 

διαφωνία για το αν συνδέεται η ρευστότητα με την κερδοφορία της επιχείρησης. 

 Πλήθος ερευνών επιχείρησαν να συνδέσουν τη ρευστότητα με την κερδοφορία. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν πολλές απόψεις γύρω από το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Οι Alarussi και Alhaderi (2017) σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε 120 

επιχειρήσεις της Μαλαισίας υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει κάποια θετική ή αρνητική 

σχέση ανάμεσα στην ρευστότητα των επιχειρήσεων και την κερδοφορία τους. Από 

την άλλη μεριά ο Eljelly (2004) ισχυρίζεται ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική σχέση 

ανάμεσα στη ρευστότητα και την κερδοφορία. Η αύξηση της ρευστότητας οδηγεί σε 

μείωση της κερδοφορίας και το αντίθετο. Οι Goddard et al (2005) έπειτα από οκταετή 

έρευνα σε εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών και των υπηρεσιών κατέληξαν στο 

ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλή ρευστότητα τείνουν να είναι περισσότερο 

κερδοφόρες.  

4.6.2 Δείκτες δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας (Activity or asset turnover ratios) αξιολογούν την 

ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί έσοδα από την αξιοποίηση των 

περιουσιακών της στοιχειών. Οι δείκτες δραστηριότητας διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, στους δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και στους δείκτες 

διαχείρισης του μη κυκλοφορούν ενεργητικού. 

Δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης 

Κύκλος εργασιών κεφαλαίου κίνησης 

Ο δείκτης κύκλου εργασιών κεφαλαίου κίνησης (Working capital turnover or sales to 

working capital) δείχνει πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί το 

κεφάλαιο κίνησης για να δημιουργεί πωλήσεις. 

Κύκλος εργασιών κεφαλαίου κίνησης = Πωλήσεις / Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 
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Κεφάλαιο κίνησης προς πωλήσεις 

Ο δείκτης κεφάλαιο κίνησης προς πωλήσεις (Working capital to sales) δείχνει το 

ποσοστό των πωλήσεων που η επιχείρηση θα πρέπει να δεσμεύει ώστε να καλύπτει 

τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης 

Κεφάλαιο κίνησης προς πωλήσεις = (Καθαρό κεφάλαιο κίνησης / Πωλήσεις) * 100 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Accounts receivable turnover) 

δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να μετατρέπει τους εισπρακτέους 

λογαριασμούς σε ρευστό.  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων = Πωλήσεις / Απαιτήσεις (Εισπρακτέοι 

λογαριασμοί).  

Ημέρες απαιτήσεων 

Ο δείκτης ημέρες απαιτήσεων (Days’ receivable) δείχνει τον αριθμό των ημερών που 

απατούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες. 

Ημέρες απαιτήσεων = 360 / Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 

(Χρονική περίοδος αναφοράς είναι το έτος δηλαδή 360 ημέρες). 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory turnover) καταδεικνύει 

την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματά της.  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων = Κόστος πωληθέντων / Αποθέματα. 

Ημέρες αποθεμάτων 

Ο δείκτης ημέρες αποθεμάτων (Days’ Inventories) δείχνει τον αριθμό των ημερών 

που απαιτούνται ώστε η επιχείρηση να μετατρέψει τα αποθέματα σε πωλήσεις. 

Ημέρες αποθεμάτων = 360 / Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. 

(Ομοίως χρονική περίοδος αναφοράς είναι το έτος δηλαδή 360 ημέρες). 
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 

ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών (Accounts payable turnover) 

δείχνει την ταχύτητα με την οποία η επιχείρηση πληρώνει τους προμηθευτές της. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών = Αγορές / Προμηθευτές. 

 Ημέρες πίστωσης 

Ο δείκτης ημέρες πίστωσης (Days’ payables) δείχνει τον αριθμό των ημερών που 

απαιτούνται για την πληρωμή των υποχρεώσεων στους προμηθευτές. 

Ημέρες πίστωσης = 360 / Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών. 

(Ομοίως χρονική περίοδος αναφοράς είναι το έτος δηλαδή 360 ημέρες). 

Ταμειακός κύκλος 

Ο ταμειακός κύκλος (Cash conversion cycle – CCC) καταδεικνύει τον αριθμό των 

ημερών που τα χρήματα της επιχείρησης δεσμεύονται στη λειτουργική της 

δραστηριότητα. Είναι προτιμότερο ο ταμειακός κύκλος να είναι μικρής διάρκειας 

καθώς αυτό σημαίνει μικρότερες ανάγκες για ρευστό.   

Ταμειακός κύκλος = Ημέρες απαιτήσεων + Ημέρες αποθεμάτων – Ημέρες πίστωσης. 

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 120 εταιρείες της Μαλαισίας από τον 

Moss (1993) ο ταμειακός κύκλος συνδέεται θετικά με τους δείκτες ρευστότητας και 

ειδικά το δείκτη γενικής και το δείκτη άμεσης ρευστότητας. Όσο δηλαδή αυξάνεται ο 

ταμειακός κύκλος τόσο αυξάνονται οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας και το 

αντίθετο.   

Σε άλλες μελέτες ο Eljelly (2004),  Nobannee et al (2011) και οι Yazdanfar και 

Ohman (2013) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ταμειακός κύκλος είναι ένα μέτρο 

που έχει επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας. Αν ο ταμειακός κύκλος έχει ψηλές 

τιμές η εταιρεία στρέφεται περισσότερο στη λύση της εξωτερικής χρηματοδότησης 

με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι μακροχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις. Βέβαια αυτό 

δεν είναι απόλυτο διότι αν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι μικρότερο από 

την αποκόμιση κερδών τότε η εταιρεία αξιοποιεί σωστά τα δανειακά της κεφάλαια. 
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Δείκτης διαχείρισης μη κυκλοφορούν ενεργητικού 

Κύκλος εργασιών παγίων 

Ο δείκτης κύκλου εργασιών παγίων (Fixed asset turnover) δείχνει πόσες νομισματικές 

μονάδες από πωλήσεις εισρέουν στην επιχείρηση για κάθε μία που επενδύεται στο 

πάγιο ενεργητικό. 

Κύκλος εργασιών παγίων = Πωλήσεις / Πάγιο ενεργητικό. 

 Κύκλος εργασιών ενεργητικού 

Ο δείκτης κύκλου εργασιών ενεργητικού (Asset turnover) δείχνει πόσες νομισματικές 

μονάδες από πωλήσεις εισρέουν στην επιχείρηση για κάθε μία που επενδύεται στο 

ενεργητικό. 

Κύκλος εργασιών ενεργητικού = Πωλήσεις / Ενεργητικό.  

4.6.3 Δείκτες χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας 

Οι δείκτες χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας (Debt and long term solvency 

ratios) δείχνουν το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ίδια ή δανειακά 

κεφάλαια (έκδοση χρέους) για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Οι 

δείκτες χρέους διακρίνονται σε δείκτες αξιολόγησης χρέους και σε δείκτες 

ικανότητας εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων. 

Οι μελέτες των Yazdanfar και Ohman (2014), των Alarussi και Alhaderi (2017) και 

Alsharari και Alhmoud (2017)  κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υψηλή μόχλευση 

επιδρά αρνητικά στην κερδοφορία της εταιρείας καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος της 

εταιρείας να χάσει τον έλεγχο. Έτσι οι διοικήσεις των εταιρειών τείνουν να τις 

χρηματοδοτούν κυρίως με ίδια κεφάλαια. 

Δείκτες αξιολόγησης χρέους 

Δείκτης χρέους 

Ο δείκτης χρέους (Debt ratio) μετράει το επίπεδο χρέους της επιχείρησης ως ποσοστό 

του συνολικού ενεργητικού. 

Δείκτης χρέους = Συνολικό χρέος / Σύνολο ενεργητικού 
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Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια 

Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια (Debt to equity ratio) δείχνει πόσες 

νομισματικές μονάδες δανείζεται η επιχείρηση για κάθε μια που επενδύουν οι 

μέτοχοι.  

Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια = Συνολικό χρέος / ίδια κεφάλαια. 

Δείκτης κεφαλαιοποίησης 

Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης (Capitalization ratio) δείχνει την έκταση στην οποία η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμο χρέος και ίδια κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της αλλά και την απόκτηση των 

μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων. 

Δείκτης κεφαλαιοποίησης = Μακροπρόθεσμο χρέος / Μακροπρόθεσμο χρέος + ίδια 

κεφάλαια. 

 Ίδια κεφάλαια προς πάγια 

Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owner’s equity to fixed assets) 

δείχνει τον τρόπο χρηματοδότησης των παγίων επενδύσεων μιας επιχείρησης.  

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια = Ίδια κεφάλαια / Πάγια.   

Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων 

Ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων (Equity multiplier) εκφράζει πόσες μονάδες 

ενεργητικού έχουν δημιουργηθεί από την αξιοποίηση μιας μονάδας ιδίων κεφαλαίων.  

Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων = Συνολικό ενεργητικό / Ίδια κεφάλαια. 

Από το αντίστροφο του πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων προκύπτει ο δείκτης ιδίων 

κεφαλαίων.  

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων = Ίδια κεφάλαια / Συνολικό ενεργητικό. 

Τόσο ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων όσο και ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων 

μπορεί να πει κάποιος ότι φανερώνουν το μίγμα της χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση και κατά πόσο η επιχείρηση είναι εξαρτώμενη από 

δανειακά κεφάλαια. 



41 
 

Δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων 

Δείκτης κάλυψης τόκων 

 Ο δείκτης κάλυψης τόκων (Interest Coverage) δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση 

είναι ικανή να πληρώνει τους τόκους από τα λειτουργικά της κέρδη. 

Δείκτης κάλυψης τόκων = Κέρδη προ φόρων και τόκων / Τόκοι. 

Επειδή στο δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη τα οποία μπορεί να είναι 

διαφορετικά από τις πραγματικές ταμειακές ροές, στον αριθμητή του κλάσματος είναι 

προτιμότερο να αναφέρονται οι λειτουργικές ταμειακές ροές. Οπότε ο τύπος γίνεται: 

 

Δείκτης κάλυψης τόκων με μετρητά= Λειτουργικές ταμειακές ροές / Τόκοι. 

Δείκτης κάλυψης χρέους 

Ο δείκτης κάλυψης χρέους (Debt service coverage ratio) φανερώνει την ικανότητα 

της επιχείρησης να καλύπτει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους της με τα 

λειτουργικά της κέρδη. 

Δείκτης κάλυψης χρέους = Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων / Δανειακές 

υποχρεώσεις. 

Ομοίως με τον δείκτη κάλυψης τόκων ο τύπος γίνεται: 

Δείκτης κάλυψης χρέους = Λειτουργικές ταμειακές ροές / Δανειακές υποχρεώσεις. 

4.6.4 Δείκτες κερδοφορίας 

Οι δείκτες κερδοφορίας (Profiability ratios) μετράνε πόσο αποτελεσματικά μια 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της και διαχειρίζεται τις 

λειτουργίες της σε όρους κερδοφορίας. Οι δείκτες κερδοφορίας διακρίνονται στους 

δείκτες περιθωρίου κέρδους και στους δείκτες απόδοσης.   

Δείκτες περιθωρίου κέρδους 

 Δείκτες μικτού περιθωρίου κέρδους 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross profit margin) δείχνει πόσο κερδοφόρα 

η επιχείρηση πουλάει τα αποθέματά της. 
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Μικτό περιθώριο κέρδους = (Μικτά κέρδη / Πωλήσεις) * 100. 

Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (Operating profit margin) δείχνει τα 

κέρδη που δημιουργεί η επιχείρηση από τη λειτουργία της. 

Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους = (Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις) * 100 

Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin) δείχνει τα καθαρά κέρδη 

που παράγει η επιχείρηση ως ποσοστό των πωλήσεων.  

Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους = (Καθαρά κέρδη / Πωλήσεις) * 100. 

Δείκτες απόδοσης  

Δείκτης απόδοσης ενεργητικού 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (Return on assets- ROA) δείχνει την απόδοση των 

επενδυμένων κεφαλαίων σε όρους κερδοφορίας. 

Δείκτης απόδοσης ενεργητικού = (Καθαρά κέρδη / Συνολικό ενεργητικό) * 100. 

Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on equity – ROE) δείχνει την 

ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη από τα χρήματα που επενδύουν οι 

μέτοχοι. 

Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων = (Καθαρά κέρδη / ίδια κεφάλαια) * 100. 

Όσο μικρότερος είναι ο παρονομαστής του κλάσματος δηλαδή τα ίδια κεφάλαια τόσο 

μεγαλώνει ο ROE. Επομένως όσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση 

της εταιρείας τόσο μεγαλώνει ο δείκτης απόδοσης ίδιων κεφαλαίων. Σε αυτό το 

συμπέρασμα κατέληξε μελέτη του Abu – Tapanjeh (2006) σε 48 επιχειρήσεις της 

Ιορδανίας καθώς η έκδοση χρέους φανέρωσε ότι έχει θετική επίδραση στην 

κερδοφορία σε όρους ROE ότι δηλαδή η αύξηση χρέους οδηγεί σε αύξηση του ROE. 
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Παρόμοια διαπίστωση εξήχθη και από την έρευνα των Alsharari και Alhmoud (2019) 

η οποία κατέληξε στο ότι επιχειρήσεις με υψηλές τιμές χρέους τείνουν να είναι πιο 

κερδοφόρες σε όρους ROE και ROA. 

 Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

Ο δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων (Return on capital employed – 

ROCE) δείχνει την επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στην εταιρική 

κερδοφορία. 

Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων = (Κέρδη προ φόρων και τόκων / 

Απασχολούμενα κεφάλαια) * 100. 

Ο Borhan et al (2013) υποστήριξε ότι οι δείκτες κερδοφορίας είναι οι πιο σημαντικοί 

δείκτες που συνδέονται με την απόδοση και την οικονομική υγεία της επιχείρησης. Η 

αύξηση των εσόδων και η μείωση των εξόδων είναι μείζονος  σημασίας και στη 

συνέχεια έπονται σημαντικότητας οι δείκτες ρευστότητας (γενική και άμεση 

ρευστότητα) και οι δείκτες χρέους. 

Οι αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως από τους οικονομικούς αναλυτές ως ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο 

κάποιοι ερευνητές εκφράζουν μια διαφορετική προσέγγιση ως προς τη χρησιμότητά 

τους. Ο Courtis (1996) εξέφρασε την πεποίθηση ότι κάποιες φορές οι τιμές των 

δεικτών μπορεί να είναι παραπλανητικές και ότι οι τιμές αυτές ίσως επηρεάζουν το 

χρήστη ως προς το σχηματισμό μιας διαφορετικής ερμηνείας. Στη μελέτη του 

διαπίστωσε ότι η ασυνέπεια των τιμών με την πάροδο του χρόνου οφείλεται στις 

προτιμήσεις της εταιρείας για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Αξίζει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι η βιβλιογραφία σχετικά με την αμφισβητούμενη 

χρησιμότητα των αριθμοδεικτών είναι αρκετά περιορισμένη.  

4.7 Στάδια ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με τους Ευθυμόγλου και Λαζαρίδη (2000) τα στάδια ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης είναι τα παρακάτω. 

1. Τυποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Σε αυτό το στάδιο ο αναλυτής θα πρέπει να προχωρήσει στις απαιτούμενες 

προσαρμογές προκειμένου οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να τηρούν τους 
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κανόνες που επιβάλλει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αν οι αναλύσεις των 

επιχειρήσεων είναι από δύο διαφορετικές χώρες τότε ίσως να αναφέρονται σε 

διαφορετικά νομίσματα αλλά και σε διαφορετικά πρότυπα και κανόνες. 

2. Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση 

Όπως προαναφέρθηκε ο χρήστης στην οριζόντια ανάλυση για μια σειρά ετών 

υπολογίζει για κάθε στοιχείο  τον ετήσιο δείκτη μεταβολής σε  εκατοστιαία βάση και 

στη συνέχεια αναλύει τις μεταβολές. Στην κάθετη ανάλυση ο χρήστης εκφράζει τα 

στοιχεία σε εκατοστιαία σύνθεση και στη συνέχεια αναλύει τα αποτελέσματα. 

3. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 

Με τη βοήθεια των δεικτών ο χρήστης αναλύει την οικονομική δραστηριότητα της 

επιχείρησης είτε διαχρονικά είτε συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της ή με το μέσο 

όρο του κλάδου. 

4. Συγκριτική ανάλυση 

Η ανάλυση ενός συγκεκριμένου έτους αφορά την επίδοση της επιχείρησης 

συγκριτικά με των ανταγωνιστών της ή του κλάδου. 

5. Διαχρονική ανάλυση 

Η εργασία του προηγούμενου σταδίου επεκτείνεται σε μια σειρά ετών. Η διαχρονική 

ανάλυση διαμορφώνει επιχειρηματικούς στόχους και στρατηγικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας 

Βιοϊατρική σε σύγκριση με τον κλάδο των επιχειρήσεων στην Πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας. Σύμφωνα με τον Drury (1981) η πιο αξιόπιστη ανάλυση 

αριθμοδεικτών για την οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης είναι σε σχέση με το 

μέσο όρο του κλάδου. Η διαφορά στις τιμές των δεικτών ανάμεσα στην επιχείρηση 

και τον κλάδο αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση της εταιρικής επιτυχίας ή 

αποτυχίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα των Tan et 

al (1997) η σύγκριση για την απόδοση μιας εταιρείας θα πρέπει να γίνεται σε σχέση 

με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία της 

ανάλυσης η σύγκριση θα είναι διαχρονική για τα έτη 2012 – 2016. Πριν την ανάλυση 

των σημαντικότερων αριθμοδεικτών επιχειρείται οριζόντια ανάλυση κατάστασης της 

οικονομικής θέσης της Βιοϊατρικής τόσο του Ισολογισμού όσο και των 

αποτελεσμάτων χρήσης.  

5.1 Οριζόντια ανάλυση κατάστασης οικονομικής θέσης 

Βιοϊατρικής  

Παρακάτω διενεργείται οριζόντια ανάλυση της οικονομικής θέσης της Βιοϊατρικής 

για τις οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 

της περιόδου 2012-2016.  

     Πίνακας 5.1 

  Οριζόντια ανάλυση της κατάστασης του Ισολογισμού Βιοϊατρικής 2012-2016 

Ενεργητικό 2012 2013  2014  2015  2016  

Καθαρά 
πάγια 

103.830.713,92 102.966.314,73 99% 99.038.074,80 
 

 

95% 99.854.921,7 96% 104.003.764,83 
 

 

100
% 

Μη 
κυκλοφούν 
ενεργητικό 

103.830.713,92 102.966.314,73 99% 99.038.074,80 
 

 

95% 99.854.921,7 
 

 

96% 104.003.764,83 
 

 

100
% 

Αποθέματα 1.172.705,53 1.019.617,83 87% 1.219.854,39 
 

 

104
% 

1.716.771,36 
 

 

146
% 

2.340.735,12 
 

 

199
% 

Απαιτήσεις 83.789.421,96 44.508.955,08 53% 60.281.404,12 72% 39.132.435,8 47% 27.044.579,88 32% 

Ταμείο 8.519.157,10 36.229.216,81 425
% 

3.769.768,02 
 

 

44% 8.545.150,81 
 

 

100
% 

13.206.394,89 
 

 

155
% 

Κυκλοφορο
ύν 
ενεργητικό 

93.578.040,69 81.902.154,42 87% 65.271.026,55 
 

 

70% 49.334.357,97 
 

 

53% 42.591.709,89 
 

 

45% 

Σύνολο 
Ενεργητικού 

197.408.754,61 184.868.469,15 87% 164.309.101,3 
 

 
  

70% 149.189.279,7 
 

 

53% 146.595.474,72 
 

 

45% 
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Παθητικό 2012 2013  2014  2015  2016  

Βραχυπρόθεσ
μες 
υποχρεώσεις 

54.138.277,38 53.610.625,94 100
% 

52.903.393,61 
 

 

98% 40.596.419,80 
 

 

75% 44.796.111,00 
 

 
  

83% 

Μακροπρόθε
σμες 
υποχρεώσεις  

47.618.955,86 35.318.364,02 74% 26.156.096,39 
 

 

55% 26.124.019,43 
 

 

55% 27.337.794,86 
 

 

57% 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

101.757.233,24 88.928.989,96 87% 79.027.413,04 
 

 

78% 66.752.516,19 
 

 

66% 72.133.905,86 
 

 

71% 

Ίδια 
κεφάλαια 

95.651.521,37 95.939.479,19 100
% 

83.769.117,54 
 

 

86% 77.040.808,08 
 

 

80% 72.517.751,21 
 

 

76% 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 
και καθαρής 
θέσης 

197.408.754,61 184.868.469,15 87% 164.309.101,35 
 

 

70% 149.189.279,7 53% 146.595.474,72 
 

 

45% 

 

Ο ισολογισμός της Βιοϊατρικής στη διάρκεια των ετών καταγράφει κάθε χρόνο 

πτωτική πορεία που φτάνει στο 45% το 2016 σε σχέση με το 2012 που 

χαρακτηρίζεται το έτος βάσης. Ο κύριος λόγος που καταγράφεται αυτή η μείωση 

φαίνεται να είναι το στοιχείο των απαιτήσεων το οποίο για όλα τα έτη είναι αρκετά 

μειωμένο σε σχέση με το έτος βάσης κατά 53%, 72%, 47% και 32% αντίστοιχα. Από 

την άλλη πλευρά στο παθητικό καταγράφεται μια διαχρονική μείωση στο σύνολο των 

υποχρεώσεων η οποία προκαλείται περισσότερο από τη μείωση των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και λιγότερο από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Παράλληλα τα ίδια κεφάλαια καταγράφουν επίσης μείωση με 

χαμηλότερο όμως ποσοστό μεταβολής. Η ταυτόχρονη μείωση υποχρεώσεων και 

ιδίων κεφαλαίων φανερώνει μια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης στη διάρκεια των ετών.  

               Πίνακας 5.2 

Οριζόντια ανάλυση της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης Βιοϊατρικής, 2012-2016 

 2012 2013  2014  

Κύκλος εργασιών 106.592.235,40 113.677.877,92  122.661.321,57 

 
 

 

Clawback & Rebate  (28.108.385,09)  (37.357.694,65)  

Κύκλος εργασιών 
(καθαρός) 

106.592.235,40 85.569.492,83 80% 85.303.626,92 
 

 

80% 

Κόστος πωληθέντων (61.130.324,65) (58.788.649,71) 95% (56.370.902,48) 
 

 

92% 

Μικτό κέρδος 45.461.910,75 26.780.843,12 59% 28.932.724,44 
 

 

63% 

Έξοδα Διάθεσης (8.494.388,71) (8.100.192,30)  (7.715.149,62) 
 

 

 

Έξοδα Διοίκησης (6.991.535,31) (6.667.081,34)  (6.517.311,23)  
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Άλλα έξοδα (6.975.645,25) (4.852.166,96)  (2.616.492,11) 
 

 

 

Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα 

(22.461.569) 
 

 

(19.619.441) 
 

 

87% (15.541.673) 
 

 

69% 

Προμήθειες λοιπά 
λειτουργικά έσοδα 

524.366 
 

 

6.141.028 
 

 

 0  

Χρηματοοικονομικές 
δαπάνες (Τόκοι) 

(3.674.804) 
 

 

(3.855.590) 
 

 

 (2.676.204)  

Λειτουργικά 
αποτελέσματα 

19.849.903 
 

 

9.446.841 
 

 

48% 13.391.052 
 

 

68% 

Μη λειτουργικά έξοδα (62.808) (6.682,55) 
 

 (2.518.617) 
 

 

 

Κέρδη προ φόρων 19.787.094,88 9.440.158 
 

 

47% 10.872.435 
 

 

52% 

Σύνολο αποσβέσεων 5.932.282 
 

 

5.045.298 
 

 

 5.077.026 
 

 

 

EBITDA 
(Λειτουργικά 
αποτελέσματα + τόκοι + 
αποσβέσεις) 

29.456.989 
 

 

18.347.729 
 

 

62% 18.468.078 
 

 

62% 

Φόρος εισοδήματος (8.015.048) 
 

 

(1.994.769) 

 
 

 (448.488) 
 

 

 

Κέρδη/ζημιές μετά από 
φόρους 

11.772.047,10 7.445.388,97  10.423.946,05 
 

 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 

(65.892,16) (141.755,70)  (244.345,44 ) 
 
 

 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

11.706.154,94 7.303.633,27 62% 10.179.600,61 
 

 
  

87% 

 

 

 2015  2016  
Κύκλος εργασιών 124.417.193,82 

 
 

 111.475.740,93  
 

 

Clawback & Rebate (37.666.772,38) 
 

 

 (22.090.044,41)  
 

 

Κύκλος εργασιών 
(καθαρός) 

86.750.421,44 
 

 

81% 89.385.696,52  
 

84% 

Κόστος πωληθέντων (54.101.670,97) 
 

 

88% (57.539.161,64) 
 

 

93% 

Μικτό κέρδος 32.648.750,47 
 

 

71% 31.846.534,88  
 

69% 

Έξοδα Διάθεσης (7.397.092,56) 
 

 

 (7.732.182,66) 
 

 

 

Έξοδα Διοίκησης (5.887.945,88) 
 

 

 (6.746.480,86) 
 

 

 

Άλλα έξοδα (8.709.631,48) 
 

 

 (1.266.524,63) 
 

 

 

Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα 

(21.066.472) 
 

 

94% (15.581.423)  
 

69% 

Προμήθειες λοιπά 42.670  
 

 44.363  
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Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης εμφανίζεται το στοιχείο του clawback και 

του rebate από το 2013 και έπειτα. Ενώ ο κύκλος εργασιών είναι αυξητικός, η πίεση 

που δέχεται η Βιοϊατρική είναι εμφανής με αποτέλεσμα οι καθαρές πωλήσεις να 

παρουσιάζουν αισθητή πτώση. Η εφαρμογή του clawback και του rebate από το 2013 

και έπειτα έχει επακόλουθη επίδραση τόσο στα μικτά κέρδη, στα λειτουργικά αλλά 

και στο EBITDA. Η πτώση του EBITDA στη διάρκεια των χρόνων είναι 62%, 62%, 

57% και 74%. Η κερδοφορία παρουσιάζει επίσης απώλειες κατά 62%, 87%, 72% και 

85%. Η επίδραση του ποσοστού επιστροφής (clawback) είναι ιδιαίτερα εμφανής. 

Μάλιστα το 2016 που οι πωλήσεις είναι χαμηλότερες από τα προηγούμενα χρόνια, η 

κερδοφορία εμφανίζει αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της 

χαμηλής επιβολής clawback που υπέστη η επιχείρηση.  

5.2 Οριζόντια ανάλυση κατάστασης οικονομικής θέσης του 

κλάδου 

 Παρακάτω διενεργείται οριζόντια ανάλυση της οικονομικής θέσης του κλάδου της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τις οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού 

και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 2012-2016. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

για τη σύνταξη του ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 11 επιχειρήσεων για 

τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία. 

λειτουργικά έσοδα  
 

Χρηματοοικονομικές 
δαπάνες (Τόκοι) 

(1.896.521) 
 

 

 (1.686.239) 
 

 

 

Λειτουργικά 
αποτελέσματα 

9.728.428  
 

49% 14.623.236  
 

 

74% 

Μη λειτουργικά 
έξοδα 

(1.604.277) 
 

 

 (503.014 ) 
 

 

Κέρδη προ φόρων 8.124.151 
 

 

41% 14.120.222  
 

71% 

Σύνολο αποσβέσεων 5.323.265 
 

 

 5.684.560  
 

 

EBITDA 
(Λειτουργικά 
αποτελέσματα + 
τόκοι + αποσβέσεις) 

16.905.544 
 

 

57% 21.949.672  
 

74% 

Φόρος εισοδήματος (563.158 ) 
 

 (4.490.644 ) 
 

 

Κέρδη/ζημιές μετά 
από φόρους 

7.560.992,60 
 

 

 9.629.577,89  
 

 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα μετά από 
φόρους 

833.498,66 
 

 

 333.407,91 
 

 

 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 

8.394.491,26 
 

 

72% 9.962.985,80  
 

85% 
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             Πίνακας 5.3 

             Οριζόντια ανάλυση της κατάστασης ομαδοποιημένου Ισολογισμού του κλάδου, 2012-2016 

Ενεργητικό 2012 2013  2014  2015  2016  

Καθαρά 
πάγια 

140.538.829 
 

 

142.344.046 
 

 

 136.017.990 
 

 

 136.837.344 
 

 

 147.908.718 
 

 

 

Μη 
κυκλοφούν 
ενεργητικό 

140.538.829 142.344.046 
 

 

101% 136.017.990 
 

 

97% 136.837.344 
 

 

97% 147.908.718 
 

 

105% 

Αποθέματα 2.684.114 
 

 

2.417.658 
 

 

90% 2.516.528 
 

 

94% 3.114.334 
 

 

116
% 

3.595.720 
 

 

134% 

Απαιτήσεις 130.374.885 
 

 

90.382.186 
 

 

69% 91.526.669 
 

 

70% 65.354.726 
 

 

50% 57.031.156 
 

 

44% 

Ταμείο 12.984.546 
 

 

42.558.644 
 

 

327% 10.207.942 
 

78% 12.399.760 
 

 

95% 118.172.92
9  

 
 

140% 

Κυκλοφορού
ν ενεργητικό 

146.043.545 135.358.488 92% 104.251.139 71% 80.868.820 55% 78.799.805 53% 

Σύνολο 
Ενεργητικού 

286.582.375 
 

 

277.702.535 
 

 

97% 240.269.132 
 

 

84% 217.706.159 
 

 

76% 226.708.524 
 

 

79% 

 

 

 

Παθητικό 2012 2013  2014  2015  2016  

Βραχυπρόθεσμ
ες υποχρεώσεις 

89.019.652 
 

 

95.418.850 
 

 

107% 88.194.327 
 

 

100
% 

70.224.741 
 

 

79% 76.141.565 
 

 

85% 

Μακροπρόθεσ
μες 
υποχρεώσεις  

124.522.587 95.445.954 77% 81.037.568 65% 81.016.309 65% 79.665.048 64% 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

213.542.239 190.864.804 89% 169.231.895 79% 151.241.050 71% 155.806.613 73% 

Ίδια κεφάλαια 135.301.428 
 

 

134.560.709 
 

 

100% 111.556.021 
 

 

82% 106.973.267 
 

 

78% 110.734.431 
 

 

81% 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 
και καθαρής 
θέσης 

286.582.375 
 

 

277.702.535 
 

 

97% 240.269.132 
 

 

84% 217.706.159 
 

 

76% 226.708.524 
 

 

79% 

 

Αυτό που παρατηρείται στον κλάδο είναι η μεγάλη μείωση των απαιτήσεων καθώς 

από το 2013 μέχρι το 2016 οι απαιτήσεις είχαν πτωτική πορεία φτάνοντας στο 44% 

σε σχέση με το έτος βάσης. Τα στοιχεία του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού 

κατέγραψαν πτωτική πορεία σε όλα τα έτη παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 

μείωσης 16%. Το σύνολο των υποχρεώσεων κατέγραψε επίσης μείωση η οποία 

προήλθε τόσο από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων όσο και από τη μείωση των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το 2013 παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στο 
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ταμείο της τάξεως του 327% σε σχέση με το έτος βάσης η οποία ίσως να προήλθε 

από τη συντηρητική στάση των επιχειρήσεων λόγω της πρώτης επιβολής του 

clawback.  

              Πίνακας 5.4 

         Οριζόντια ανάλυση της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης του κλάδου, 2012-2016 

 2012 2013  2014  

Κύκλος εργασιών      

Clawback & Rebate      

Κύκλος εργασιών 
(καθαρός) 

160.122.200 
 

 

137.462.229 
 

 

85% 137.862.463  
 
 

85% 

Κόστος πωληθέντων (92.638.573) 
 

 

(90.269.042)  
 

98% (90.374.617)  
 

98% 

Μικτό κέρδος 67.483.627  
 

47.193.185  
 

70% 47.487.845 
 

  

70% 

Έξοδα Διάθεσης      

Έξοδα Διοίκησης      

Άλλα έξοδα      

Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα 

(35.037.422)  
 

(31.861.497)  
 

88% (31.065.930)  
 

88% 

Προμήθειες λοιπά 
λειτουργικά έσοδα 

1.189.421  
 

6.676.446  
 

 1.285.894  
 

 

Χρηματοοικονομικές 
δαπάνες (Τόκοι) 

(5.111.489)  
 

(5.518.235)  
 

 (1.205.587)  
 

 

Λειτουργικά 
αποτελέσματα 

28.524.137  
 

16.489.900  
 

58% 16.502.222  
 

58% 

Μη λειτουργικά έξοδα (2.033.100) 
 

 

(537.976)  
 

 (2.556.301)  
 

 

Κέρδη προ φόρων 26.626.372  
 

16.136.451  
 

60% 13.965.231  
 

52% 

Σύνολο αποσβέσεων 9.185.410 
 

 

7.767.955  
 

 6.477.168  
 

 

EBITDA 
(Λειτουργικά 
αποτελέσματα + τόκοι + 
αποσβέσεις) 

42.821.036  
 

29.776.090  
 

69% 24.184.977  
 

56% 

Φόρος εισοδήματος (6.867.625)  
 

(346.099)  
 

 (1.143.051)  
 

 

Κέρδη/ζημιές μετά από 
φόρους 

19.758.747 16.143.801 81% 12.822.180 65% 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 

     

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

19.758.747 16.143.801 81% 12.822.180 65% 
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Από το 2013 και έπειτα παρατηρήθηκε μείωση στον κύκλο εργασιών η οποία 

προήλθε από την επιβολή του clawback. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία του 

clawback για το σύνολο των επιχειρήσεων ωστόσο το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί 

να εξαχθεί υποθετικά και από το γεγονός της μείωσης του κύκλου εργασιών αλλά όχι 

και της μείωσης του κόστους πωλήσεων. Το μειωμένο επομένως μικτό κέρδος έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών κερδών και του EBITDA. Ωστόσο ο κλάδος 

 2015  2016  

Κύκλος εργασιών     

Clawback & Rebate     

Κύκλος εργασιών 
(καθαρός) 

141.035.589 
 

 
  

88% 150.358.439 
 

 

94% 

Κόστος πωληθέντων (81.451.717)  
 

88% (88.550.702)  
 

96% 

Μικτό κέρδος 59.583.874 
 

 

88% 61.807.736  
 
 

91% 

Έξοδα Διάθεσης     

Έξοδα Διοίκησης     

Άλλα έξοδα     

Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα 

(35.936.844 ) 
 

100% (31.031.404)  
 

88% 

Προμήθειες λοιπά 
λειτουργικά έσοδα 

729.988  
 

 1.613.572  
 

 

Χρηματοοικονομικές 
δαπάνες (Τόκοι) 

(2.982.278)  
 

 (2.785.143)  
 

 

Λειτουργικά 
αποτελέσματα 

21.394.739  
 

75% 29.604.759 
 

 

104% 

Μη λειτουργικά 
έξοδα 

(1.604.277)  
 

 
 

 (503.014)  
 

 

Κέρδη προ φόρων 19.790.462  
 
 

74% 29.101.745  
 
 

109% 

Σύνολο αποσβέσεων 6.443.169  
 
 

 7.135.767  
 
 

 

EBITDA 
(Λειτουργικά 
αποτελέσματα + 
τόκοι + αποσβέσεις) 

30.820.186 
 

 
  

72% 39.525.669  
 
 

92% 

Φόρος εισοδήματος (4.115.566)  
 

 (9.068.445)  
 

 

Κέρδη/ζημιές μετά 
από φόρους 

15.674.896  20.033.300  

Λοιπά συνολικά 
έσοδα μετά από 
φόρους 

    

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 

15.674.896 79% 20.033.300 101% 
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έδειξε να ανακάμπτει το 2016 καθώς με χαμηλότερο καθαρό κύκλο εργασιών σε 

σχέση με το έτος βάσης κατάφερε να καταγράψει οριακά μεγαλύτερη κερδοφορία. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην επίτευξη μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων 

κατά 11% σε σχέση με το 2012.  

Σε γενικές γραμμές οι λογιστικές καταστάσεις της Βιοϊατρικής παρουσιάζουν αρκετά 

κοινά σε σχέση με τον κλάδο για την πενταετία 2012 – 2016 δείχνοντας ότι οι ισχυρές 

πιέσεις συρρίκνωσης που δέχτηκε ο κλάδος παρέσυραν και τη Βιοϊατρική 

περιορίζοντας την ανάπτυξή της και υποχρεώνοντάς την σε μια στρατηγική 

συντηρητικής πολιτικής και αναμονής η οποία ήταν περισσότερο αισθητή το 2013. 

Ωστόσο από το 2014 έπειτα από μια περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα 

καταγράφηκαν στοιχεία ανάκαμψης χωρίς όμως να καταφέρει η Βιοϊατρική να φτάσει 

στα επίπεδα του 2012.  

5.3 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

5.3.1 Δείκτες Ρευστότητας 

Η ανάλυση των αριθμοδεικτών ξεκινάει από τους δείκτες ρευστότητας. Αυτή η 

κατηγορία των δεικτών όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 αξιολογούν τη 

βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της επιχείρησης ή διαφορετικά το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που μπορούν να ρευστοποιηθούν 

βραχυπρόθεσμα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι  δείκτες της υπό 

ανάλυσης επιχείρησης καθώς και του κλάδου για την περίοδο των ετών 2012 – 2016 

καθώς και το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

δεικτών. Επισημαίνεται ότι τα δεκαδικά ψηφία παραλείπονται προς διευκόλυνση των 

πράξεων καθώς δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. 
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Πίνακας 5.5 

            Δείκτες Ρευστότητας, 2012-2016 

                                                                                                     ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
 2012 2013  2014  2015  2016  

Αποθέματα 1.172.705 1.019.617 87% 1.219.854 
 

 

104
% 

1.716.771 
 

 

146
% 

2.340.735 
 

 

199% 

Απαιτήσεις 83.789.421 44.508.955 53% 60.281.404 72% 39.132.435 47% 27.044.579 32% 

Ταμείο 8.519.157 36.229.216 425
% 

3.769.768 
 

 

44% 8.545.150 
 

 

100
% 

13.206.394 
 

 

155% 

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

93.578.040 81.902.154 87% 65.271.026 
 

 

70% 49.334.357 
 

 

53% 42.591.709 
 

 

45% 

Βραχυπρόθεσ
μες 
υποχρεώσεις 

54.138.277 53.610.625 100
% 

52.903.393 
 

 

98% 40.596.419 
 

 

75% 44.796.111 
 

 
  

83% 

                                                                                                    ΚΛΑΔΟΣ 
Αποθέματα 2.684.114 

 
 

2.417.658 
 

 

90% 2.516.528 
 

 

94% 3.114.334 
 

 

116
% 

3.595.720 
 

 

134% 

Απαιτήσεις 130.374.885 
 

 

90.382.186 
 

 

69% 91.526.669 
 

 

70% 65.354.726 
 

 

50% 57.031.156 
 

 

44% 

Ταμείο 12.984.546 
 

 

42.558.644 
 

 

327
% 

10.207.942 
 

78% 12.399.760 
 

 

95% 118.172.929  
 

 

140% 

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

146.043.545 135.358.488 92% 104.251.139 71% 80.868.820 55% 78.799.805 53% 

Βραχυπρόθεσμ
ες υποχρεώσεις 

89.019.652 
 

 

95.418.850 
 

 

107
% 

88.194.327 
 

 

100
% 

70.224.741 
 

 

79% 76.141.565 
 

 

85% 

                                                    Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 1,73 1,53 88% 1,23 71% 1,21 70% 0,95 55% 

Κλάδος 1,64 1,42 86% 1,18 72% 1,15 70% 1,03 63% 

                                                    Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 1,70 1,51 89% 1,21 71% 1,17 69% 0,9 53% 

Κλάδος 1,61 1,39 86% 1,15 71% 1,11 69% 0,95 59% 

                                                    Δείκτης Διαθεσίμων 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 0,15 0,44 293% 0,07 46% 0,21 140
% 

0,29 193% 

Κλάδος 0,14 0,44 293% 0,11 78% 0,17 121
% 

0,24 171% 

 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας της Βιοϊατρικής με μια πρώτη ματιά δείχνει  

ικανοποιητικός καθώς στη διάρκεια των ετών είναι πάνω από τη μονάδα. Βέβαια η 

πορεία καταγράφεται πτωτική καθώς από το 1,73 το 2012 έφτασε στο 0,95 το 2016  

αδυνατώντας επί της ουσίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της από τα 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Οι ψηλές τιμές των πρώτων ετών 
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οφείλονται κατά κύριο λόγο στις υψηλές τιμές των απαιτήσεων υποδηλώνοντας την 

παροχή μεγάλης πίστωσης στους πελάτες ή και την αδυναμία του εισπρακτικού 

μηχανισμού της επιχείρησης. Βέβαια η πολιτική της πίστωσης φαίνεται να είναι κοινή 

σε όλο τον κλάδο καθώς οι απαιτήσεις επίσης παρουσίαζαν υψηλές τιμές που με τα 

έτη μειώνονταν αισθητά. Γενικά η Βιοϊατρική σε σχέση με τον κλάδο δεν 

παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις.  

Επειδή ο κλάδος της υγείας είναι εντάσεως εργασίας και όχι εντάσεως κεφαλαίου γι’ 

αυτό και τα αποθέματα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι ο δείκτης άμεσης ρευστότητας 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το δείκτη γενικής ρευστότητας. Τα 

επίπεδα του δείκτη κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα τόσο για τη Βιοϊατρική 

όσο και για τον κλάδο. Τιμές χαμηλότερες από τη μονάδα όπως αυτή του 2016 δεν 

είναι αποθαρρυντικές ειδικά για την Βιοιατρική η οποία είναι πρωτοπόρος στον 

κλάδο και ίσως έχει τη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών να 

πετύχει υψηλότερη πίστωση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της.  

Ο δείκτης διαθεσίμων τόσο για τη Βιοϊατρική όσο και για τον κλάδο βρίσκεται σε 

χαμηλά επίπεδα δείχνοντας ότι σε καμία περίπτωση δε δύναται η επιχείρηση να 

αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της άμεσα. Ωστόσο υψηλές τιμές του 

στοιχείου του ταμείου δείχνουν και έναν συντηρητισμό ή ατολμία των επιχειρήσεων 

να προχωρήσουν σε επενδυτικές κινήσεις. Μια τέτοια επιφυλακτικότητα 

καταδεικνύεται το έτος 2013 όπου όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η 

επιβολή του clawback προκάλεσε μια στάση αναμονής και συντηρητικής πολιτικής 

στον κλάδο. Γενικά αν οι εταιρείες επιτυγχάνουν χαμηλή πίστωση στους πελάτες και 

υψηλή στους προμηθευτές τότε οι χαμηλές τιμές του δείκτη διαθεσίμων δεν 

επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων τους. Ο μηχανισμός εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών της 

Βιοϊατρικής αλλά και του κλάδου θα αναλυθεί στην επόμενη κατηγορία δεικτών, τους 

δείκτες δραστηριότητας.   

5.3.2 Δείκτες Δραστηριότητας 

Σε αυτήν την κατηγορία δεικτών θα αναλυθεί κατά πόσο η υπό εξέταση επιχείρηση 

αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία ώστε να δημιουργεί πωλήσεις.  
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Δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης 

Κύκλος εργασιών κεφαλαίου κίνησης 

Η ανάλυση θα ξεκινήσει από την πρώτη κατηγορία των δεικτών δραστηριότητας που 

είναι οι δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. Για την καλύτερη κατανόηση των 

παρακάτω στοιχείων θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κεφάλαιο κίνησης ισούται αν από 

το σύνολο του κυκλοφορούν ενεργητικού αφαιρέσουμε τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Κάθε επιχείρηση δεσμεύει κεφάλαιο κίνησης προς διευκόλυνση των 

δραστηριοτήτων της αλλά και τη χρηματοδότηση των λειτουργιών της.   

     Πίνακας 5.6  

     Δείκτης κύκλου εργασιών κεφαλαίου κίνησης, 2012- 2016 

 

                                                                  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Κυκλοφορ

ούν 

ενεργητικό 

93.578.040 81.902.154 87% 65.271.026 
 

 

70% 49.334.357 
 

 

53% 42.591.709 
 

 

45% 

Βραχυπρόθ

εσμες 

υποχρεώσε

ις 

54.138.277 53.610.625 100
% 

52.903.393 
 

 

98% 40.596.419 
 

 

75% 44.796.111 
 

 
  

83% 

Καθαρό 

κεφάλαιο 

κίνησης 

39.439.763 28.291.529 72% 12.367.633 31% 8.737.938 22% (2.204.402) 
 

(5%) 

Κύκλος 

εργασιών 

106.592.23
5 

85.569.492 80% 85.303.626 
 

 

80% 86.750.421 
 

 

81% 89.385.696 
 

84% 

                                                                   ΚΛΑΔΟΣ 
Κυκλοφορ

ούν 

ενεργητικό 

146.043.54
5 

135.358.488 92% 104.251.139 71% 80.868.820 55% 78.799.805 53% 

Βραχυπρόθ

εσμες 

υποχρεώσε

ις 

89.019.652 
 

 

95.418.850 
 

 

107
% 

88.194.327 
 

 

100
% 

70.224.741 
 

 

79% 76.141.565 
 

 

85% 

Καθαρό 

κεφάλαιο 

κίνησης 

57.023.893 39.939.638 70% 16.056.812 28% 10.644.079 19% 2.658.240 5% 

Κύκλος 

εργασιών 

160.122.20
0 

 
 

137.462.229 
 

 

85% 137.862.463  
 
 

85% 141.035.589 
 

 
  

88% 150.358.439 
 

 

94% 

                                              Κύκλος εργασιών κεφαλαίου κίνησης 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 
2,70 3,02 112% 6,89 255% 9,93 368% Αρνητικό 

κεφάλαιο 
κίνησης 

 

Κλάδος 
2,81 3,44 122% 8,58 305% 13,2 470% 56,5 2001

% 

                                              Κεφάλαιο κίνησης προς πωλήσεις 

Βιοϊατρική 37% 33% 89% 14,5% 39% 10% 27% 0%  

Κλάδος 36% 29% 80% 12% 33% 7,5% 21% 0,2% 0,5% 
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Ο δείκτης κύκλου εργασιών κεφαλαίου κίνησης της Βιοϊατρικής φαίνεται να κινείται 

σε υψηλά επίπεδα. Αν όμως συγκριθεί με το δείκτη του κλάδου η υπερβολική αύξηση 

είναι λογική. Το κεφάλαιο κίνησης μειώνεται κάθε έτος με υψηλό ρυθμό το οποίο 

οφείλεται στην πολλή μεγαλύτερη μείωση του κυκλοφορούν ενεργητικού σε σχέση 

με τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κύρια αιτία της συνεχούς 

μεγάλης πτώσης του κυκλοφορούν ενεργητικού είναι, όπως είδαμε και σε 

προηγούμενη ενότητα, η μείωση των απαιτήσεων. Βέβαια η αλλαγή πολιτικής στον 

εισπρακτικό μηχανισμό της Βιοϊατρικής και γενικότερα του κλάδου δεν μείωσε τις 

μικτές πωλήσεις. Αυτό οφείλεται διότι οι ασθενείς εξακολούθησαν με τον ίδιο ρυθμό 

να υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις διατηρώντας τις πωλήσεις σε σταθερά 

επίπεδα.  

Τα πολύ υψηλά επίπεδα του δείκτη θα μπορούσαν να καταστήσουν επισφαλή την 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και να μειώσουν την πιστοληπτική ικανότητά της. 

Ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις φαίνεται να είναι ελεγχόμενες καθώς 

μειώνονται με το χρόνο παρά αυξάνονται. Οι αυξημένες πωλήσεις σε συνδυασμό με 

το όλο και μειούμενο κεφάλαιο κίνησης θα επέφεραν ανησυχία αν αυτό ήταν 

αποτέλεσμα αυξημένων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Επίσης θα προκαλούσε 

ανησυχία η συσσώρευση υψηλού όγκου αποθεμάτων καθώς αυτό θα πρόδιδε μείωση 

πωλήσεων και επομένως αύξηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Όμως  ο κλάδος 

είναι κλάδος υπηρεσιών οπότε ο όγκος των αποθεμάτων όπως αποτυπώνεται και 

στους ισολογισμούς είναι εξ ορισμού χαμηλός.   

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων και ημέρες απαιτήσεων 

Έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων προκύπτει αν από τις πωλήσεις διαιρεθούν οι απαιτήσεις ώστε να 

υπολογιστεί πόσες φορές η επιχείρηση εισπράττει από τους πελάτες μέσα στο έτος. 

Κατά συνέπεια θα ήταν πιο ακριβές αν στον αριθμητή αποδίδονταν μόνο οι πωλήσεις 

που γίνανε με πίστωση καθώς οι πωλήσεις τοις μετρητοίς δεν συνιστούν απαίτηση. 

Επειδή όμως τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το σύνολο των πωλήσεων ο 

υπολογισμός θα γίνει με μια μικρή πιθανότητα απόκλισης στο τελικό αποτέλεσμα. Ο 

επόμενος πίνακας καταγράφει το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και 
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τις ημέρες απαιτήσεων δηλαδή κάθε πόσες μέρες η επιχείρηση εισπράττει από τους 

πελάτες της. 

 

     Πίνακας 5.7 

          Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων και ημέρες απαιτήσεων, 2012-2016 

                                                                 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Κύκλος 

εργασιών 

106.592.235 85.569.492 80% 85.303.626 
 

 

80% 86.750.421 
 

 

81% 89.385.696 
 

84% 

Απαιτήσεις 83.789.421 44.508.955 53% 60.281.404 72% 39.132.435 47% 27.044.579 32% 

Εμπορικές 
απαιτήσεις 

75.641.220 35.128.288 46% 20.077.230 
 

 

26% 6.339.210 
 

 

8% 3.304.153 
 

 

4% 

                                                                  ΚΛΑΔΟΣ 

Κύκλος 
εργασιών 

160.122.200 
 

 

137.462.229 
 

 

85% 137.862.463  
 
 

85% 141.035.589 
 

 
  

88% 150.358.439 
 

 

94% 

Απαιτήσεις 
130.374.885 

 
 

90.382.186 
 

 

69% 91.526.669 
 

 

70% 65.354.726 
 

 

50% 57.031.156 
 

 

44% 

Εμπορικές 
απαιτήσεις 

125.585.091 81.933.782 
 

65% 51.311.148 41% 30.013.845 
 

24% 26.184.790 
 

21% 

                                                Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 
 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 1,40 2,43 173% 4,25 303% 13,7 978% 27,05 1932% 

Κλάδος 1,27 1,68 132% 2,68 211% 4,69 369% 5,75 453% 

                                                         Ημέρες απαιτήσεων 

Βιοϊατρική 257 148 57% 85 33% 26 10% 13 5% 

Κλάδος 283 214 75% 134 47% 77 27% 63 22% 

 

Η Βιοϊατρική όπως και ο κλάδος παρουσιάζουν μια ανοδική τάση όσον αφορά την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων. Οι μέρες που εισπράττει η Βιοϊατρική τις 

απαιτήσεις παρουσιάζουν πτωτική πορεία δείχνοντας ότι στην πορεία των ετών 

δουλεύει όλο και καλύτερα ο εισπρακτικός της μηχανισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις παρουσιάζουν αισθητή μείωση, οι πωλήσεις από την 

άλλη πλευρά παρουσιάζουν σταθερότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο 

δείχνοντας ότι στο χώρο της υγείας δεν επηρεάζεται ο κύκλος εργασιών από μια πιο 

‘’σφιχτή’’ πολιτική του εισπρακτικού μηχανισμού. Σε σχέση με τον  κλάδο η 

Βιοϊατρική εισπράττει αρκετά συχνότερα τις απαιτήσεις της. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων και ημέρες αποθεμάτων 

Αντίστοιχα θα γίνει ο υπολογισμός των δεικτών που φανερώνουν κάθε πότε η 

επιχείρηση μετατρέπει τα αποθέματα σε πωλήσεις. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το 
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γεγονός ότι η ανάλυση πραγματοποιείται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών οπότε και 

τα αποθέματα δεν παρουσιάζουν υψηλές τιμές. 

                Πίνακας 5.8 

  Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2012-2016 

                                                                           ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Κόστος 

πωληθέντων 
61.130.324 58.788.649,71 95% 56.370.902,48 

 
 

92% 54.101.670,97 
 

 

88% 57.539.161,64 
 

 

93% 

Αποθέματα 
1.172.705,53 1.019.617,83 87% 1.219.854,39 

 
 

104% 1.716.771,36 
 

 

146% 2.340.735,12 
 

 

199% 

                                                                            ΚΛΑΔΟΣ 
Κόστος 

πωληθέντων 
92.638.573 

 
 

90.269.042  
 

98% 90.374.617  
 

98% 81.451.717  
 

88% 88.550.702 
 

96% 

Αποθέματα 
2.684.114 

 
 

2.417.658 
 

 

90% 2.516.528 
 

 

94% 3.114.334 
 

 

116% 3.595.720 
 

 

134% 

                                                Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 
 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 52,12 57,6 111% 46,2 87% 31,5 60% 24,6 47% 

Κλάδος 34,5 37,3 108% 35,9 104% 26,1 75% 24,6 71% 

                                                                 Ημέρες αποθεμάτων 

Βιοϊατρική 6,9 6,25  7,8  11,4  14,6  

Κλάδος 10,4 9,6  10  13,8  14,6  

 

Τόσο η Βιοϊατρική όσο και ο κλάδος πουλάει πολλές φορές σε ένα έτος τα 

αποθέματα. Με τον όρο αποθέματα στην εξεταζόμενη περίπτωση εννοείται το 

αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. 

Επομένως εξετάζεται πόσες φορές στη διάρκεια ενός έτους η επιχείρηση θα πρέπει να 

ανανεώσει το απόθεμά της σε σχέση με τις εξετάσεις που διενεργεί. Τόσο για τη 

Βιοϊατρική όσο και για όλα τα διαγνωστικά κέντρα το κόστος του αναλώσιμου 

υλικού είναι χαμηλό και  αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού κόστους για 

τη διενέργεια κάθε εξέτασης. Στον πίνακα φαίνεται για τη Βιοϊατρική στη διάρκεια 

των ετών μια αύξηση στις ημέρες αποθεμάτων. Έτσι ενώ το 2012 η Βιοϊατρική 

ανανέωνε τα αποθέματά της κάθε 7 ημέρες το 2016 έφτασε στο σημείο να τα 

ανανεώνει κάθε 14 μέρες περίπου. Από τη στιγμή που η επιχείρηση προμηθεύεται το 

απόθεμα σχεδόν άμεσα το καταναλώνει. Παρόμοιες τάσεις καταγράφει και ο κλάδος 

όπου το 2016 ο δείκτης ημερών αποθεμάτων είναι ακριβώς ο ίδιο με της Βιοϊατρικής 

στις 14 μέρες.  
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών και ημέρες πίστωσης 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των προμηθευτών ισούται με τις αγορές προς τους 

προμηθευτές. Όπως και στην περίπτωση των απαιτήσεων για μεγαλύτερη ακρίβεια 

στις αγορές θα έπρεπε να περιλαμβάνονται μόνο οι αγορές με πίστωση καθώς οι 

αγορές τοις μετρητοίς δεν δημιουργούν υποχρεώσεις. Ωστόσο λόγω μη διαθέσιμων 

στοιχείων οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν με βάση το σύνολο των αγορών 

παρουσιάζοντας στα αποτελέσματα μια μικρή απόκλιση της πραγματικότητας.  

Επιπλέον σημειώνεται ότι  

Αγορές =  Κόστος πωληθέντων + τελικό απόθεμα – αρχικό απόθεμα 

Τέλος από τους ομαδοποιημένους ισολογισμούς της ICAP για τον κλάδο δεν 

παρέχεται η πληροφόρηση για τους προμηθευτές οι οποίοι συγκαταλέγονται στο 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ειδικά για τον κλάδο καταγράφονται 

αυτούσια τα στοιχεία της ICAP. 

              Πίνακας 5.9 

                       Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών και ημέρες πίστωσης, 2012-2016 

                                                                     ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Κόστος 
πωληθέντων 

61.130.324 58.788.649 95% 56.370.902 
 

 

92% 54.101.670 
 

 

88% 57.539.161 
 

 

93% 

Τελικό 
απόθεμα 

1.172.705 1.019.617  1.219.854 
 

 

 1.716.771 
 

 

 2.340.735 
 

 

 

Αρχικό 
απόθεμα 

849.414 1.172.705  1.019.617  1.219.854 

 
 1.716.771 

 
 

Αγορές 61.453.615 58.635.561 95% 56.571.139 92% 54.598.587 89% 58.163.126 95% 

Προμηθευτές 17.268.098 14.910.534 86% 12.204.881 71% 8.926.939 
 

52% 11.105.839  
 

64% 

                                                 Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 3,56 3,93  4,63  6,11  5,23  

Κλάδος 2,51 2,57  3,79  4,5  4,5  

                                                                Ημέρες πίστωσης 

Βιοϊατρική 101 91  78  59  69  

Κλάδος 143 140  95  80  80  

 

Ενώ το 2012 η Βιοϊατρική πλήρωνε τους προμηθευτές της κάθε 100 ημέρες, το 2016 

έφτασε στο σημείο να πληρώνει κάθε 69 ημέρες. Μείωση παρουσίασε και ο κλάδος 

από τις 143 ημέρες στις 80 ημέρες. Με μία πρώτη ανάλυση οι υψηλές τιμές του 

δείκτη φανερώνουν οικονομική ευρωστία για τη Βιοϊατρική καθώς αποπληρώνει 
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ταχύτερα τους προμηθευτές σε σχέση με τον κλάδο. Από μια άλλη ανάλυση όμως 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η Βιοϊατρική δεν εκμεταλλεύεται τη θέση της στην αγορά ως 

πρωτοπόρος στον κλάδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επομένως και τη 

διαπραγματευτική της δύναμη να συνάψει συμφωνίες μεγαλύτερης παροχής 

πίστωσης από τους προμηθευτές κάτι που κατ επέκταση μεταφράζεται και ως άτοκη 

χρηματοδότηση.  

Ταμειακός κύκλος 

Ο ταμειακός κύκλος καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα διαχείρισης κεφαλαίου 

κίνησης. Χαμηλές τιμές του δείκτη είναι περισσότερο επιθυμητές καθώς η επιχείρηση 

έχει λιγότερες ανάγκες για ρευστά διαθέσιμα. Αν η συχνότητα με την οποία 

εισπράττει η επιχείρηση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη συχνότητα που 

αποπληρώνει τους προμηθευτές της τότε οι μέρες που δεσμεύονται χρήματα για τη 

λειτουργική της δραστηριότητα είναι λιγότερες. Ο επόμενος πίνακας παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τον ταμειακό κύκλο της Βιοϊατρικής αλλά και του κλάδου. 

           Πίνακας 5.10 

           Ταμειακός κύκλος, 2012-2016 

                                                      ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
 2012 2013  2014  2015  2016  

Ημέρες 
απαιτήσεων 

257 148  85  26  13  

Ημέρες 
αποθεμάτων 

6,9 6,25  7,8  11,4  14,6  

Ημέρες 
πίστωσης 

(101) (91)  (78)  (59)  (69)  

                                                                          ΚΛΑΔΟΣ 
Ημέρες 
απαιτήσεων 

283 214  134  77  63  

Ημέρες 
αποθεμάτων 

10,4 9,6  10  13,8  14,6  

Ημέρες 
πίστωσης 

(143) (140)  (95)  (80)  (80)  

                                                                  Ταμειακός κύκλος 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 101 63  15  -24  -42  

Κλάδος 150 84  49  11  -22  

 

Ο ταμειακός κύκλος διαμορφώνεται από τις ημέρες απαιτήσεων και τις ημέρες 

πίστωσης καθώς οι ημέρες αποθεμάτων έχουν μικρή επιρροή στο αποτέλεσμα. Η 

Βιοϊατρική, με την πάροδο των ετών κατάφερε να εισπράττει με μεγαλύτερη 
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συχνότητα σε σχέση με αυτήν που αποπληρώνει με αποτέλεσμα ο ταμειακός κύκλος 

να παρουσιάζει αρνητικές τιμές για το 2015 και το 2016. Η Βιοϊατρική ως ‘’leader’’ 

του κλάδου δείχνει να εκμεταλλεύεται περισσότερο τη διαπραγματευτική της δύναμη 

απέναντι στους πελάτες όχι όμως και απέναντι στους προμηθευτές. Η τάση που 

παρουσιάζει τόσο ο κλάδος όσο και η Βιοϊατρική είναι ικανοποιητική ωστόσο τα 

αποτελέσματα της Βιοϊατρικής είναι περισσότερο ενθαρρυντικά.  

Δείκτες διαχείρισης μη κυκλοφορούν ενεργητικού 

Κύκλος εργασιών ενεργητικού 

Ο κύκλος εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού είναι τα στοιχεία που χρειάζονται 

για τον υπολογισμό του δείκτη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα. 

         Πίνακας 5.11 

    Κύκλος εργασιών ενεργητικού, 2012-2016 

                                                              ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Κύκλος 
εργασιών 

106.592.235 85.569.492 80% 85.303.626 
 

 

80% 86.750.421 
 

 

81% 89.385.696 
 

84% 

Ενεργητικό 197.408.754 184.868.469 87% 164.309.101 
 

 
  

70% 149.189.279 
 

 

53% 146.595.474 
 

 

45% 

                                                               ΚΛΑΔΟΣ 
Κύκλος 
εργασιών 

160.122.200 
 

 

137.462.229 
 

 

85% 137.862.463  
 

85% 141.035.589 
 

 

88% 150.358.439 
 

 

94% 

Ενεργητικό 286.582.375 
 

 

277.702.535 
 

 

97% 240.269.132 
 

 

84% 217.706.159 
 

 

76% 226.708.524 
 

 

79% 

                                              Κύκλος εργασιών ενεργητικού 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 0,54 0,46  0,52  0,58  0,61  

Κλάδος 0,56 0,49  0,57  0,65  0,66  

 

Οι χαμηλές τιμές είναι φυσιολογικές δεδομένου ότι αναλύεται μια εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών. Ο δείκτης κύκλου εργασιών ενεργητικού έχει μεγαλύτερη αξία σε 

κλάδους όπου επενδύονται σημαντικά ποσά σε στοιχεία του ενεργητικού για τη 

δημιουργία πωλήσεων. Ωστόσο ο πίνακας έχει σημασία καθώς καταδεικνύει ότι τόσο 

η Βιοϊατρική όσο και ο κλάδος για κάθε ένα ευρώ που επενδύονται στο ενεργητικό 

περίπου το μισό από αυτό προέρχεται από τις πωλήσεις. Το 2016 παρουσιάζονται οι 

υψηλότερες τιμές καθώς η Βιοϊατρική για κάθε ένα ευρώ επένδυσης σε στοιχεία του 
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ενεργητικού τα 61 λεπτά προήλθαν από τις πωλήσεις ενώ ο κλάδος ήταν αυξημένος 

κατά 15% σε σχέση με το έτος βάσης στα 66 λεπτά.   

5.3.3 Δείκτες χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας 

Αυτή η κατηγορία δεικτών προσδιορίζει τη μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης και περιλαμβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της 

Βιοϊατρικής σε σχέση με τον κλάδο. Με τον όρο διάρθρωση εννοούνται οι μορφές 

των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης. 

Υπάρχουν δηλαδή τα ίδια κεφάλαια και τα ξένα ή τα δανειακά κεφάλαια. Οι δείκτες 

χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας διακρίνονται στους δείκτες αξιολόγησης 

χρέους και  στους δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων. 

Δείκτες αξιολόγησης χρέους    

Δείκτης χρέους 

Ο δείκτης χρέους προκύπτει αν από το συνολικό χρέος διαιρεθεί το συνολικό 

ενεργητικό. Ως συνολικό χρέος λογίζονται όλες οι τοκοφόρες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας.  

                     Πίνακας 5.12 

           Δείκτης χρέους, 2012-2016 

                                                                 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

54.138.277 53.610.625 100% 52.903.393 
 

 

98% 40.596.419 
 

 

75% 44.796.111 
 

 
  

83% 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

47.618.955 35.318.364 74% 26.156.096 
 

 

55% 26.124.019 
 

 

55% 27.337.794 
 

 

57% 

Συνολικό χρέος 101.757.233 88.928.989 87% 79.027.413 
 

 

78% 66.752.516 
 

 

66% 72.133.905 
 

 

71% 

Ενεργητικό 197.408.754 184.868.469 87% 164.309.101 
 

 
  

70% 149.189.279 
 

 

53% 146.595.474 
 

 

45% 

                                                                     ΚΛΑΔΟΣ 
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

89.019.652 
 

 

95.418.850 
 

 

107% 88.194.327 
 

 

100% 70.224.741 
 

 

79% 76.141.565 
 

 

85% 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

124.522.587 95.445.954 77% 81.037.568 65% 81.016.309 65% 79.665.048 64% 

Συνολικό χρέος 213.542.239 190.864.804 89% 169.231.895 79% 151.241.050 71% 155.806.613 73% 

Ενεργητικό 286.582.375 
 

 

277.702.535 
 

 

97% 240.269.132 
 

 

84% 217.706.159 
 

 

76% 226.708.524 
 

 

79% 

    Δείκτης χρέους 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 0,51 0,48  0,48  0,45  0,49  

Κλάδος 0,74 0,69  0,70  0,69  0,69  
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Ο δείκτης χρέους για τη Βιοϊατρική στη διάρκεια των ετών κυμαίνεται περίπου στο 

0,5. Το σύνολο του ενεργητικού κάθε έτος είναι σχεδόν διπλάσιο από το συνολικό 

της χρέος κάτι που σημαίνει ότι η απόκτηση των περιουσιακών της στοιχείων 

χρηματοδοτείται ισομερώς από τους δανειστές και τους μετόχους. Η ισομερής 

χρηματοδότηση δείχνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Βιοϊατρικής επαρκούν για 

την κάλυψη των υποχρεώσεων της αλλά και από την άλλη επαρκή αξιοποίηση μιας 

βασικής πηγής χρηματοδότησης από ξένα κεφάλαια. Από την άλλη οι τιμές του 

κλάδου φανερώνουν υψηλή εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια καθώς στη διάρκεια 

των ετών το 70% της χρηματοδότησης προέρχεται από ξένα κεφάλαια και μόνο το 

30% από ίδια κεφάλαια. Το ενεργητικό του κλάδου μπορεί να επαρκεί για να καλύψει 

τις υποχρεώσεις ωστόσο οι υψηλές τιμές του δείκτη ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο για 

τους πιστωτές και τους μετόχους.   Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και ένας 

ακόμη δείκτης ο οποίος προκύπτει συμπερασματικά και είναι ο δείκτης ιδίων 

κεφαλαίων. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται ως εξής. 

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων = 1 – Δείκτης υποχρεώσεων 

Επομένως για τη Βιοϊατρική ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων είναι 1-0,5= 0,5 ενώ για τον 

κλάδο είναι 1- 0,7= 0,3.  

Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια  

Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια είναι ακόμη ένας δείκτης που μετράει τη 

διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης και τη δανειακή της επιβάρυνση 

καταδεικνύοντας με πιο σαφή τρόπο ουσιαστικά την αναλογία ξένων προς ιδίων 

κεφαλαίων δηλαδή πόσες νομισματικές μονάδες δανείζεται η επιχείρηση για κάθε μία 

που επενδύουν οι μέτοχοι. 
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    Πίνακας 5.13 

  Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια, 2012-2016 

                                ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Συνολικό 
χρέος 

101.757.233 88.928.989 87% 79.027.413 
 

 

78% 66.752.516 
 

 

66% 72.133.905 
 

 

71% 

Ίδια 
κεφάλαια 

95.651.521 95.939.479 100% 83.769.117 
 

 

86% 77.040.808,08 
 

 

80% 72.517.751,21 
 

 

76% 

                                                                  ΚΛΑΔΟΣ 
Συνολικό 
χρέος 

213.542.239 190.864.804 89% 169.231.895 79% 151.241.050 71% 155.806.613 73% 

Ίδια 
κεφάλαια 

135.301.428 
 

 

134.560.709 
 

 

100% 111.556.021 
 

 

82% 106.973.267 
 

 

78% 110.734.431 
 

 

81% 

                                          Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 1,06 0,92  0,94  0,87  0,99  

Κλάδος 1,58 1,42  1,52  1,41  1,41  

 

Για κάθε ένα ευρώ που δανείζεται η Βιοϊατρική επενδύεται άλλο ένα από τους 

μετόχους της. Αντίθετα στον κλάδο υπάρχει διαφορετική αναλογία καθώς για κάθε 

ευρώ που επενδύουν οι μέτοχοι οι επιχειρήσεις του κλάδου δανείζονται 1,5 ευρώ. Στη 

διάρκεια των ετών παρουσιάζονται κάποιες μικρές αυξομειώσεις χωρίς όμως να 

διαφοροποιείται η ουσία της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα του δείκτη καταγράφουν 

μικρότερο κίνδυνο για τη Βιοϊατρική σε σχέση με τον κλάδο καθώς όσο ψηλότερες 

είναι οι τιμές τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μη κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων. 

Σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και η σωστή αξιοποίηση των δανειακών 

υποχρεώσεων. Αν η επιχείρηση δημιουργεί κέρδη από τα δανειακά κεφάλαια τότε ο 

κίνδυνος συρρικνώνεται.  

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

Καταγράφοντας από τους διαθέσιμους ισολογισμούς τα ίδια κεφάλαια και τα πάγια  

καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη. 
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      Πίνακας 5.14 

         Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια, 2012-2016 

                                                                    ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Ίδια 
κεφάλαια 

95.651.521 95.939.479 100% 83.769.117 
 

 

86% 77.040.808,08 
 

 

80% 72.517.751,21 
 

 

76% 

Πάγια 103.830.713,92 102.966.314,73 99% 99.038.074,80 
 

 

95% 99.854.921,7 96% 104.003.764,83 
 

 

100% 

                                                                      ΚΛΑΔΟΣ 
Ίδια 
κεφάλαια 

135.301.428 
 

 

134.560.709 
 

 

100% 111.556.021 
 

 

82% 106.973.267 
 

 

78% 110.734.431 
 

 

81% 

Πάγια 140.538.829 142.344.046 
 

 

101% 136.017.990 
 

 

97% 136.837.344 
 

 

97% 147.908.718 
 

 

105% 

                                         Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 0,92 0,93  0,85  0,77  0,70  

Κλάδος 0,96 0,94  0,82  0,78  0,75  

 

Τόσο η Βιοϊατρική όσο και ο κλάδος παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με την πάροδο 

των ετών. Η χρηματοδότηση των πάγιων επενδύσεων της Βιοϊατρικής καλύπτεται 

κυρίως από τους μετόχους της. Στη διάρκεια των χρήσεων εντοπίζεται ξεκάθαρα μια 

μείωση της χρηματοδότησης από τους μετόχους και παράλληλη αύξηση 

χρηματοδότησης από ξένα κεφάλαια. Ενώ το 2012 μόνο το 8% των πάγιων 

επενδύσεων της Βιοϊατρικής χρηματοδοτήθηκε από ξένα κεφάλαια το 2016 η 

επιχείρηση έφτασε στο σημείο το 30% των πάγιων επενδύσεων να καλύπτεται από 

τους πιστωτές. Αντίστοιχα στον κλάδο το ποσοστό το 2012 ήταν 4% ενώ το 2016 

έφτασε στο 25%.  

Δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων 

Οι δείκτες αξιολόγησης χρέους ανάμεσα σε άλλα μας έδειξαν το ποσοστό της 

χρηματοδότησης της Βιοϊατρικής αλλά και του κλάδου που πραγματοποιούνται με 

ξένα κεφάλαια. Οι δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων θα φανερώσουν κατά 

πόσο η Βιοϊατρική είναι σε θέση να καλύπτει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους 

δανειστές της. 

Δείκτης κάλυψης τόκων 

Ο δείκτης κάλυψης τόκων εξυπηρετεί στο να υπολογιστεί πόσες φορές οι τόκοι που 

καταβάλλονται από την επιχείρηση για τη χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων μπορούν 

να καλυφθούν από τα κέρδη της. Ανάλογα με την ανάλυση αυτό μπορεί να γίνει είτε 
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βάσει των λειτουργικών κερδών είτε βάσει των καθαρών κερδών είτε λαμβάνοντας 

υπόψη το EBITDA. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξεταστεί αν η Βιοϊατρική έχει 

την ικανότητα να καλύπτει τις δαπάνες για τόκους από τα λειτουργικά κέρδη της.  

             Πίνακας 5.15 

                    Δείκτης κάλυψης τόκων, 2012-2016 

                                                          ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Λειτουργικά 
κέρδη 

19.849.903 
 

 

9.446.841 
 

 

48% 13.391.052 
 

 

68% 9.728.428  
 

49% 14.623.236  
 

 

74% 

Τόκοι 3.674.804 
 

 

3.855.590 
 

 

 2.676.204  1.896.521 
 

 

 1.686.239  

                                                           ΚΛΑΔΟΣ 
Λειτουργικά 
κέρδη 

28.524.137  
 

116.489.900  
 

58% 16.502.222  
 

58% 21.394.739  
 

75% 29.604.759 
 

 

104% 

Τόκοι 5.111.489 
 

5.518.235 
 

 3.881.791 
 

 2.982.278  
 

 2.785.143 
 

 

                                              Δείκτης κάλυψης τόκων 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 5,4 2,45 45% 5 93% 5,13 95% 8,67 160% 

Κλάδος 5,58 2,99 54% 4,25 76% 7,17 128% 10,6 190% 

 

Η κερδοφορία της Βιοϊατρικής είναι επαρκής για να καλύψει τις δαπάνες από τους 

τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων. Μάλιστα όσο περνάνε τα έτη αυτή η 

ικανότητα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Το 2012 η Βιοϊατρική μπορούσε να καλύψει 

5,4 φορές το κόστος χρηματοδότησης ενώ το 2016 8,67 φορές. Οι τιμές κρίνονται 

ικανοποιητικές και παρέχουν χρηματοοικονομική ασφάλεια επιτρέποντας στη 

Βιοϊατρική περαιτέρω δανεισμό χωρίς αύξηση του κινδύνου. Ο κλάδος επίσης 

κατέγραψε ικανοποιητικές τιμές και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη 

Βιοϊατρική ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος ότι το μίγμα χρηματοδότησης του κλάδου, 

όπως είδαμε, τείνει περισσότερο στα ξένα κεφάλαια. Ωστόσο φαίνεται ότι αξιοποιεί 

σωστά το χρέος πετυχαίνοντας ικανοποιητική κερδοφορία καθώς από το 2012 που ο 

κλάδος χρησιμοποιούσε το 20% των κερδών του για την αποπληρωμή των τόκων 

έφτασε το 2016 να χρησιμοποιεί μόνο το 10% των κερδών του για να πληρώσει τους 

τόκους.  
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Δείκτης κάλυψης χρέους 

Ο δείκτης κάλυψης χρέους θα φανερώσει την ικανότητα της Βιοϊατρικής αλλά και 

του κλάδου να αποπληρώνει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους με τα 

λειτουργικά κέρδη της. 

        Πίνακας 5.16 

       Δείκτης κάλυψης χρέους, 2012-2016 

                                                               ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Λειτουργικά 
κέρδη 

19.849.903 
 

 

9.446.841 
 

 

48% 13.391.052 
 

 

68% 9.728.428  
 

49% 14.623.236  
 

 

74% 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

54.138.277 53.610.625 100% 52.903.393 
 

 

98% 40.596.419 
 

 

75% 44.796.111 
 

 
  

83% 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

47.618.955 35.318.364 74% 26.156.096 
 

 

55% 26.124.019 
 

 

55% 27.337.794 
 

 

57% 

Συνολικό χρέος 101.757.233 88.928.989 87% 79.027.413 
 

 

78% 66.752.516 
 

 

66% 72.133.905 
 

 

71% 

                                                                ΚΛΑΔΟΣ 
Λειτουργικά 
κέρδη 

28.524.137  
 

116.489.900  
 

58% 16.502.222  
 

58% 21.394.739  
 

75% 29.604.759 
 

 

104% 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

89.019.652 
 

 

95.418.850 
 

 

107% 88.194.327 
 

 

100% 70.224.741 
 

 

79% 76.141.565 
 

 

85% 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

124.522.587 95.445.954 77% 81.037.568 65% 81.016.309 65% 79.665.048 64% 

Συνολικό χρέος 213.542.239 190.864.804 89% 169.231.895 79% 151.241.050 71% 155.806.613 73% 

                                                     Δείκτης κάλυψης χρέους 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 0,20 0,10  0,17  0,14  0,20  

Κλάδος 0,13 0,08  0,10  0,14  0,19  

 

Οι τιμές κρίνονται αρκετά χαμηλές και προδίδουν ουσιαστικά μη ικανότητα της 

Βιοϊατρικής να αποπληρώσει το χρέος της από τα λειτουργικά της κέρδη. Μάλιστα 

για να καταφέρει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αυξήσει τα κέρδη της 5 φορές παραπάνω. 

Ο κλάδος γενικότερα δεν έχει μεγάλες διαφορές καθώς και εκεί φαίνεται αδυναμία 

εξυπηρέτησης του χρέους. Η Βιοϊατρική θα πρέπει από το ταμείο και τα ταμειακά της 

διαθέσιμα να εκδώσει νέο χρέος ή μετοχές. Όσον αφορά τον κλάδο επειδή οι δείκτες 

είναι χαμηλοί και η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι υψηλή (όπως είδαμε 70% 

ξένα κεφάλαια και 30% ίδια κεφάλαια) μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

επιχειρήσεις του κλάδου είναι εκτεθειμένες σε υψηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο. 

Για τη Βιοϊατρική ο κίνδυνος δεν είναι τόσο ορατός δεδομένου της όχι υψηλής 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης (50% ξένα κεφάλαια και 50% ίδια κεφάλαια).  
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5.3.4 Δείκτες Κερδοφορίας 

Σε αυτήν την κατηγορία θα αναλυθεί η ικανότητα τόσο της Βιοϊατρικής όσο και των 

επιχειρήσεων του κλάδου να παράγουν κέρδη. Οι δείκτες κερδοφορίας διακρίνονται 

στους δείκτες περιθωρίου και στους δείκτες απόδοσης. 

Δείκτες περιθωρίου 

Δείκτες καθαρού και λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους αναφέρεται στα κέρδη της Βιοϊατρικής 

που απορρέουν από τη βασική επιχειρηματική της δραστηριότητα. Ο δείκτης 

καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει τα κέρδη που παράγει η επιχείρηση ως ποσοστό 

των πωλήσεων. 

           Πίνακας 5.17 

             Δείκτης λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους, 2012-2016 

                                                            ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Λειτουργικά 
κέρδη 

19.849.903 
 

 

9.446.841 
 

 

48% 13.391.052 
 

 

68% 9.728.428  
 

49% 14.623.236  
 

 

74% 

Καθαρά 
κέρδη 

11.706.154 7.303.633 62% 10.179.600 
 

 
 

87% 8.394.491 
 

 

72% 9.962.985 
 

85% 

Κύκλος 
εργασιών 

106.592.235 85.569.492 80% 85.303.626 
 

 

80% 86.750.421 
 

 

81% 89.385.696 
 

84% 

                                                              ΚΛΑΔΟΣ 
Λειτουργικά 
κέρδη 

28.524.137  
 

116.489.90
0  

 

58% 16.502.222  
 

58% 21.394.739  
 

75% 29.604.759 
 

 

104% 

Καθαρά 
κέρδη 

19.758.747 16.143.801 81% 12.822.180 65% 15.674.896 79% 20.033.300 101% 

Κύκλος 
εργασιών 

160.122.200 
 

 

137.462.229 
 

 

85% 137.862.463  
 

85% 141.035.589 
 

 

88% 150.358.439 
 

 

94% 

                              Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 18% 11%  15,5%  11%  16,3%  

Κλάδος 18% 12%  12%  15%  19,7%  

                                Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Βιοϊατρική 11% 8,5%  12%  9,6%  11%  

Κλάδος 12,3% 12%  9,3%  11%  13,3%  

 

Μόνο το 2014 η Βιοϊατρική παρουσίασε μεγαλύτερο δείκτη σε σχέση με τον κλάδο 

ενώ όλα τα υπόλοιπα έτη ο κλάδος φαίνεται να υπερτερεί. Τα έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης παρουσιάζουν σταθερότητα και αποτελούν περίπου το 20% των πωλήσεων. 

Ο δείκτης επηρεάζεται αισθητά από τη διαφορά των πωλήσεων και των καθαρών 
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πωλήσεων δηλαδή το clawback καθώς αυτό επιφέρει αλυσιδωτή αντίδραση τόσο στα 

μικτά κέρδη όσο και στα λειτουργικά αλλά και στα καθαρά κέρδη. Τα κέρδη που 

παρουσιάζει η Βιοϊατρική από το 2012 μέχρι το 2016 κυμαίνονται από 8,5% έως 12% 

επί των πωλήσεων ενώ του κλάδου κατά αντιστοιχία κυμαίνονται από 9,3% έως 

13,3% επί των πωλήσεων. Σε γενικές γραμμές οι δείκτες του κλάδου εμφανίζονται 

περισσότερο ικανοποιητικοί.  

Δείκτες απόδοσης 

Δείκτης απόδοσης ενεργητικού 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού φανερώνει στην παρούσα ανάλυση πόσες 

νομισματικές μονάδες σε κέρδη παράγει η Βιοϊατρική σε σχέση με τον κλάδο για 

κάθε μία που επενδύεται στο ενεργητικό. 

      Πίνακας 5.18 

  Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA), 2012-2016 

                                                           ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Καθαρά 
κέρδη 

11.706.154 7.303.633 62% 10.179.600 
 

 
 

87% 8.394.491 
 

 

72% 9.962.985 
 

85% 

Σύνολο 
ενεργητικ
ού 

197.408.754 184.868.469 87% 164.309.101 
 

 
  

70% 149.189.279 
 

 

53% 146.595.474 
 

 

45% 

                                                               ΚΛΑΔΟΣ 
Καθαρά 
κέρδη 

19.758.747 16.143.801 81% 12.822.180 65% 15.674.896 79% 20.033.300 101% 

Σύνολο 
ενεργητικ
ού 

286.582.375 
 

 

277.702.535 
 

 

97% 240.269.132 
 

 

84% 217.706.159 
 

 

76% 226.708.524 
 

 

79% 

                                                Δείκτης απόδοσης ενεργητικού 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 6% 4%  6%  5,6%  6,8%  

Κλάδος 6,8% 5,8%  5,3%  7,2%  8,8%  

 

Με εξαίρεση το 2014 ο κλάδος παρουσιάζει υψηλότερες τιμές. Από το 2012 μέχρι το 

2016 η Βιοϊατρική παράγει σε κέρδη από 4 λεπτά μέχρι 6,8 λεπτά για κάθε ευρώ που 

επενδύεται στο ενεργητικό. Από την άλλη πλευρά ο κλάδος παράγει σε κέρδη από 5,3 

λεπτά μέχρι 8,8 λεπτά για κάθε ευρώ που επενδύεται στο ενεργητικό. Δεδομένου ότι 

οι επιχειρήσεις επενδύουν τα ίδια και ξένα κεφάλαια σε στοιχεία του ενεργητικού 

μπορεί να ειπωθεί ότι ο δείκτης δείχνει την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων σε 

όρους κερδοφορίας. Φαίνεται ότι για την πενταετία που εξετάζεται οι επενδύσεις που 
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πραγματοποιήθηκαν από τη Βιοϊατρική παρουσίασαν χαμηλότερη απόδοση σε όρους 

κερδοφορίας σε σχέση με τον κλάδο.  

Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων  

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) στην ανάλυσή μας καταγράφει την 

ικανότητα της Βιοϊατρικής να παράγει κέρδη από τα χρήματα που επενδύουν οι 

μέτοχοι. 

         Πίνακας 5.19 

       Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE), 2012-2016 

                                                           ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Καθαρά 
κέρδη 

11.706.154 7.303.633 62% 10.179.600 
 

 
 

87% 8.394.491 
 

 

72% 9.962.985 
 

85% 

Ίδια 
κεφάλαια 

95.651.521,37 95.939.479 100% 83.769.117 
 

 

86% 77.040.808 
 

 

80% 72.517.751 
 

 

76% 

                                                               ΚΛΑΔΟΣ 
Καθαρά 
κέρδη 

19.758.747 16.143.801 81% 12.822.180 65% 15.674.896 79% 20.033.300 101% 

Ίδια 
κεφάλαια 

135.301.428 
 

 

134.560.709 
 

 

100% 111.556.021 
 

 

82% 106.973.267 
 

 

78% 110.734.431 
 

 

81% 

                                                Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 12% 7,6%  12%  10,9%  13,7%  

Κλάδος 14,6% 12%  11,5%  14,6%  18%  

 

Ο δείκτης παρουσιάζει αυξομειώσεις στη διάρκεια των ετών. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο 

ότι οι τιμές της Βιοϊατρικής είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον κλάδο. Η Βιοϊατρική 

κατά σειρά ετών παράγει σε κέρδη 12 λεπτά, 7,6 λεπτά, 12 λεπτά, 11 λεπτά και 13,7 

λεπτά για κάθε ευρώ που επενδύεται από τους μετόχους. Αντίθετα ο κλάδος παράγει 

14,6 λεπτά, 12 λεπτά, 11,5 λεπτά, 14,6 λεπτά και 18 λεπτά για κάθε ευρώ που 

επενδύεται από τους μετόχους. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται από τη χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης. 

Αν το μίγμα χρηματοδότησης προέρχεται περισσότερο από ξένα κεφάλαια ο δείκτης 

παρουσιάζει υψηλότερες τιμές. Αν προέρχεται περισσότερο από ίδια κεφάλαια οι 

τιμές του δείκτης παρουσιάζουν πτώση. Επομένως η διαφορά που παρουσιάζει η 

Βιοϊατρική σε σχέση με τον κλάδο αποδίδεται και στη χρηματοοικονομική μόχλευση 

καθώς όπως υπολογίστηκε από τους δείκτες χρέους το μίγμα χρηματοδότησης της 
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Βιοϊατρικής προέρχεται κατά 50% από ξένα κεφάλαια σε αντίθεση με τον κλάδο που 

χρηματοδοτείται κατά 70% από ξένα κεφάλαια. 

Επίσης αξίζει να τονισθεί ότι τόσο για τη Βιοϊατρική όσο και για τον κλάδο ο δείκτης 

ακολουθεί για όλα τα έτη την ίδια τάση με τα καθαρά κέρδη ανεξάρτητα από την 

τάση που ακολουθούν τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης των 

καθαρών κερδών είναι ισχυρότερος από το ρυθμό αύξησης ή μείωσης των ιδίων 

κεφαλαίων. Όταν αυξάνονται τα κέρδη του έτους αυξάνεται και ο δείκτης απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων και όταν μειώνονται τα καθαρά κέρδη του έτους μειώνεται και ο 

δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.  

Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

Ο δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων φανερώνει την αποδοτικότητα της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης στην κερδοφορία της Βιοϊατρικής.  

              Πίνακας 5.20 

        Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE), 2012-2016 

                                                           ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 2012 2013  2014  2015  2016  
Κέρδη προ 
φόρων και 
τόκων 

19.849.903 
 

 

9.446.841 
 

 

48% 13.391.052 
 

 

68% 9.728.428  
 

49% 14.623.236  
 

 

74% 

Ίδια 
κεφάλαια 

95.651.521 95.939.479 100% 83.769.117 
 

 

86% 77.040.808 
 

 

80% 72.517.751 
 

 

76% 

Μακροπρό
θεσμες 
υποχρεώσ
εις 

47.618.955 35.318.364 74% 26.156.096 
 

 

55% 26.124.019 
 

 

55% 27.337.794 
 

 

57% 

Απασχολο
ύμενα 
κεφάλαια 

143.270.476 131.257.843 91,5% 109.925.213 77% 103.164.827 72% 99.855.545 70% 

                                                               ΚΛΑΔΟΣ 
Κέρδη προ 
φόρων και 
τόκων 

28.524.137  
 

16.489.900  
 

58% 16.502.222  
 

58% 21.394.739  
 

75% 29.604.759 
 

 

104% 

Ίδια 
κεφάλαια 

135.301.428 
 

 

134.560.709 
 

 

100% 111.556.021 
 

 

82% 106.973.267 
 

 

78% 110.734.431 
 

 

81% 

Μακροπρό
θεσμες 
υποχρεώσ
εις 

124.522.587 95.445.954 77% 81.037.568 65% 81.016.309 65% 79.665.048 64% 

Απασχολο
ύμενα 
κεφάλαια 

259.824.015 230.006.663 88,5% 192.593.589 74% 187.989.576 72% 190.399.479 73,3% 

                                                Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Βιοϊατρική 13,8% 7,2%  12,2%  9,4%  14,6%  

Κλάδος 10,9% 7,1%  8,5%  11,3%  15,5%  
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Διαπιστώνεται ότι ο δείκτης απασχολούμενων κεφαλαίων δεν παρουσιάζει κάποια 

τάση για την εταιρεία της Βιοϊατρικής. Σε σύγκριση με τον κλάδο παρουσιάζει 

υψηλότερες τιμές το 2012 και το 2013 ενώ την περίοδο 2014 – 2016 οι τιμές είναι 

χαμηλότερες από τον κλάδο. Σε σύγκριση με το δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

για τα έτη 2012, 2014 και 2016 ο δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

εμφανίζει υψηλότερες τιμές γεγονός που καταδεικνύει ότι ο δανεισμός από τους 

πιστωτές λογιστικά εμφανίζεται να αποδίδει. Αντίθετα ο δείκτης απόδοσης 

απασχολούμενων κεφαλαίων του κλάδου παρουσιάζει μείωση για όλα τα έτη σε 

σχέση με το δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Αυτό από μόνο του είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο όμως δεν αποδεικνύει αν οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το χρέος σε 

όρους κερδοφορίας.  

Για να ελεγχθεί αν η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων απέδωσε σε μία επιχείρηση θα 

πρέπει ο δείκτης απασχολούμενων κεφαλαίων να είναι μεγαλύτερος από το κόστος 

δανεισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η έκδοση νέου χρέους δεν υπήρξε επωφελής για 

την εταιρεία καθώς μείωσε τα κέρδη. Τα στοιχεία του κόστους δανεισμού συνήθως 

δεν είναι γνωστά στον εξωτερικό αναλυτή διότι δεν γνωρίζει ακριβώς, αν και πότε 

μέσα στη χρήση χορηγήθηκαν στην επιχείρηση νέες πιστώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 Συμπεράσματα και περιορισμοί 

 

Ο κλάδος της υγείας χτυπήθηκε από την κρίση όπως οι περισσότεροι επιχειρηματικοί 

κλάδοι. Η μείωση των τιμών στις εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ αλλά πολύ περισσότερο η 

επιβολή του νόμου 4334/2015 για το clawback το 2013 αποτέλεσαν τεράστιο πλήγμα 

στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι περικοπές της τάξεως του 

25% - 40% στις καθαρές πωλήσεις σε σχέση με τις πωλήσεις πριν το clawback 

έφεραν σε δύσκολη θέση τις εταιρείες, υποχρεώθηκαν σε στάση αναμονής και σε ένα 

πρόγραμμα συντηρητικής πολιτικής το οποίο αποτυπώθηκε εμφανώς και στις 

οικονομικές καταστάσεις. Η σταθερή τάση στο κόστος πωλήσεων επέφερε 

αναμενόμενη μείωση στα μικτά κέρδη. Η μικρή μείωση που επιτεύχθηκε στην πορεία 

των ετών στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης δε στάθηκε αρκετή ώστε να συμμαζέψει 

την κατάσταση με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί αλυσιδωτή μείωση στα λειτουργικά 

αποτελέσματα, το EBITDA και κατ’ επέκταση στα καθαρά κέρδη τόσο της 

Βιοϊατρικής όσο και του κλάδου. Όσο και αν η Βιοϊατρική αλλά και συνολικά ο 

κλάδος έδειξαν κάποια σημάδια προσαρμογής μετά το 2014 στα νέα δεδομένα, η 

επιδείνωση της κατάστασης υπήρξε αναπόφευκτη και η πενταετία 2012 – 2016 

καταγράφεται για το χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως μια περίοδος 

συνακόλουθη της πορείας της Ελλάδας και της οικονομικής ύφεσης. Οι 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας βοήθησαν στην 

εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ωστόσο είναι 

αξιοσημείωτο προηγουμένως να καταγραφεί η συσχέτιση που παρουσίασε η 

Βιοϊατρική σε σχέση με τον κλάδο ειδικά όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας και 

τους δείκτες δραστηριότητας. Η παρατήρηση αυτή μπορεί ίσως να δικαιολογηθεί από 

το γεγονός ότι η Βιοϊατρική αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία στο χώρος της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με υψηλό μερίδιο αγοράς. Όταν μια εταιρεία κατέχει 

το 30% του μεριδίου αγοράς είναι βάσιμο να θεωρηθεί ότι οι δικές της μεταβολές  

στους ισολογισμούς και γενικότερα στις οικονομικές καταστάσεις μπορούν να 

επηρεάσουν τα ομαδοποιημένα στοιχεία του κλάδου.  
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Αναλύοντας αρχικά τους δείκτες ρευστότητας διαπιστώθηκαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ως προς τους δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας αλλά όχι και ως 

προς το δείκτη διαθεσίμων. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υψηλές απαιτήσεις 

και όχι στα αποθέματα. Τα αποθέματα είναι διαχρονικά σε χαμηλές τιμές καθώς ο 

κλάδος της υγείας είναι κλάδος εντάσεως εργασίας. Οι απαιτήσεις λοιπόν 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές με αποτέλεσμα ο δείκτης διαθεσίμων, για τον 

υπολογισμό του οποίου οι απαιτήσεις εξαιρούνται, να είναι διαχρονικά χαμηλός. Το 

ερώτημα είναι αν οι χαμηλές τιμές του δείκτη διαθεσίμων επηρεάζουν αρνητικά την 

ικανότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτό μπορεί να 

απαντηθεί σε συνδυασμό με τις τιμές των δεικτών δραστηριότητας. Τόσο η 

Βιοϊατρική όσο και ο κλάδος μετά το 2014 επιτυγχάνουν χαμηλή πίστωση στους 

πελάτες και υψηλή στους προμηθευτές. Σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές του δείκτη 

διαθεσίμων δεν επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα αποπληρωμής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους.  

Η χαμηλή πίστωση στους πελάτες η οποία φτάνει σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα σε 

σχέση με την πίστωση των προμηθευτών έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του 

εμπορικού κύκλου. Μάλιστα για το 2015 και το 2016 η Βιοϊατρική καταγράφει 

αρνητικές τιμές στον εμπορικό κύκλο εκμεταλλευόμενη ως πρωτοπόρος στην αγορά 

τη διαπραγματευτική της δύναμη ειδικά απέναντι στους πελάτες. Βέβαια σε σύγκριση 

με τον κλάδο η Βιοϊατρική ίσως να μπορούσε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τους 

όρους αποπληρωμής στους προμηθευτές ώστε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τον 

ταμειακό της κύκλο.  

Αναλύοντας στη συνέχεια τους δείκτες χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας 

διαπιστώθηκε μια διαφορά ως προς το μίγμα χρηματοδότησης. Η Βιοϊατρική σε 

σχέση με τον κλάδο ακολουθεί μια οδό που μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής αλλά 

όχι συντηρητική. Οι υποχρεώσεις της καλύπτονται κατά το ήμισυ από ίδια κεφάλαια 

και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από ξένα κεφάλαια. Σε γενικές γραμμές ακολουθεί μια 

ορθόδοξη πολιτική καθώς αξιοποιεί τη δυνατότητα δανεισμού από τους πιστωτές 

ώστε να παράγει κέρδη αλλά δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς ώστε να 

εκτεθεί η εταιρεία σε υψηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ο κλάδος ακολουθεί 

διαφορετική προσέγγιση καθώς τα ίδια κεφάλαια αρκούν σε μικρό βαθμό ώστε να 

καλύψει τις υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να χρηματοδοτείται κατά 30% από ίδια 

κεφάλαια και το υπόλοιπο 70% από ξένα κεφάλαια. Σε συνδυασμό με τη μείωση των 
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καθαρών πωλήσεων από το 2012 και μετά λόγω του clawback ο κλάδος δείχνει να 

εκτίθεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη Βιοϊατρική καθώς η υψηλή 

χρηματοοικονομική μόχλευση και η εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια δε 

συνεπάγεται παράλληλη αύξηση των κερδών. Βέβαια αν τα κέρδη που δημιουργεί ο 

κλάδος είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυτό είναι 

ένδειξη ότι ο κλάδος αξιοποιεί αποτελεσματικά τα δανειακά κεφάλαια. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία της παρούσας έρευνας δεν αρκούν για την εξαγωγή ανάλογου 

συμπεράσματος. Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις εκ των 

έσω εκδίδοντας μετοχές για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του. 

Περνώντας στους δείκτες κερδοφορίας οι δείκτες περιθωρίου δεν κρίνονται 

ικανοποιητικοί τόσο για τη Βιοϊατρική όσο και για τον κλάδο. Συγκριτικά οι δείκτες 

φανέρωσαν μια τάση ελαφρώς ευνοϊκότερη για τον κλάδο. Τα λειτουργικά έξοδα 

τόσο για τη Βιοϊατρική όσο και για τον κλάδο αποτέλεσαν ετησίως κατά μέσο όρο το 

58% των μικτών κερδών. Από την άλλη το κόστος πωληθέντων αποτέλεσε κατά μέσο 

όρο ετησίως το 64% των καθαρών πωλήσεων για τη Βιοϊατρική και το 61% των 

καθαρών πωλήσεων για τον κλάδο. Αναλογικά λοιπόν ενώ τα λειτουργικά έξοδα 

ήταν παρόμοια, το κόστος πωληθέντων ήταν κατά 3% μεγαλύτερο στη Βιοϊατρική σε 

σχέση με το σύνολο των πωλήσεων και αυτός ίσως ήταν η βασική αιτία αυτής της 

ελαφρώς ικανοποιητικότερης εικόνας των δεικτών περιθωρίου υπέρ του κλάδου. Σε 

σχέση με του δείκτες απόδοσης καταγράφηκε φαινομενικά υψηλότερη 

αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων των μετόχων στον κλάδο σε σχέση με τη 

Βιοϊατρική. Οι υψηλές τιμές του χρέους συρρίκνωσαν αναλογικά τα ίδια κεφάλαια 

έναντι των ξένων κεφαλαίων με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο δείκτης απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROE). Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη και τους δείκτες χρέους μπορεί οι 

τιμές του κλάδου να είναι υψηλές όμως η υψηλή μόχλευση επηρεάζει αρνητικά τη 

φερεγγυότητα του κλάδου. Από την άλλη μεριά η Βιοϊατρική μπορεί να κατέγραψε 

χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον κλάδο όμως σε συνδυασμό με τους δείκτες 

χρέους όπου η μόχλευση δεν κρίνεται υψηλή το εύρος που κατέγραψε την περίοδο 

2012 – 2016 από 7% έως 13% κρίνεται ικανοποιητικό. 

Αρκετοί περιορισμοί ανακύπτουν από την έρευνα. Αναλύθηκε μια εταιρεία για έναν 

κλάδο της υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Νέες έρευνες μπορούν 

εκπονηθούν για περισσότερες εταιρείες αλλά και για τη δευτεροβάθμια φροντίδα 

υγείας όπως γενικές κλινικές και γυναικολογικές – μαιευτικές κλινικές. Αντίστοιχες 
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έρευνες σε διαφορετικούς κλάδους θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε πιο ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων σε άλλους τομείς 

δραστηριότητας την περίοδο της κρίσης. Επίσης λόγω των περιορισμένων 

διαθέσιμων στοιχείων των ομαδοποιημένων ισολογισμών η έρευνα εκτείνεται για μια 

περίοδο πέντε ετών. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν ίσως να καλύψουν 

μεγαλύτερη περίοδο. Επιπλέον θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθούν ως συνέχεια των 

ποσοτικών ερευνών και ποιοτικές έρευνες με τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε 

στελέχη ανωτάτης διοίκησης ώστε να διερευνηθεί και από τη δική τους οπτική η 

οικονομική θέση των επιχειρήσεων ή η εκτίμησή τους για τον κλάδο την περίοδο της 

κρίσης.  
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