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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ" με την πράξη  Δ.Σ29/28-07-2016 ΘΈΜΑ 10
Ο
  

 

 

___________________________________________ 

Διοικητής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Το Νοσοκομείο της πόλης της Άρτας ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. το έτος 1945 με την επωνυμία 

«Γενικό Νοσοκομείο Άρτας». Από της ιδρύσεώς του μέχρι και το έτος 1957 δεν στεγάζονταν σε δικό 

του κτίριο, οπότε και μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται σε έκταση 12.000,00 τ.μ. 

επί της οδού Αλεξάνδρου Ζάρα αριθμός 4 στην πόλη της Άρτας. Αργότερα έγιναν επεκτάσεις στο 

κτίριο και συνολικά μέχρι το έτος 1997 είχε εμβαδόν 3.100,00 τ.μ.. 

Το έτος 1990 άρχισε η κατασκευή νέου κτιρίου του Νοσοκομείου σε έκταση 30.242,67 τ.μ. 

(μέτρηση έτος 2010 από τοπογράφο ΣΤΑΜΟΥ Ε. ΕΛΕΝΗ) στον λόφο Περάνθης Άρτας, στις παρυφές της 

πόλης της Άρτας και σε απόσταση περίπου 4 χλμ. από το κέντρο της και τελικά τον μήνα Απρίλιο του 

έτους 1997 μεταστεγάστηκε στο νέο κτίριο, εμβαδού 19.695,00 τ.μ. (σημερινή αποτύπωση με την 

ρυθμιστική μελέτη)  Το οικόπεδο του Νοσοκομείου περιβάλλεται από δάσος κωνοφόρων που 

δημιουργεί ένα φυσικό πνεύμονα γύρω από αυτό και διαμορφώνει ένα ενδιαφέρον και ήρεμο φυσικό 

περιβάλλον. Επιπλέον ο λόφος Περάνθη δεσπόζει της ευρύτερης περιοχής και η θέα που προσφέρει 

είναι εκτεταμένη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 

Η εγκατάσταση του Νοσοκομείου στο νέο κτίριο έδωσε τη δυνατότητα για την λειτουργία 

νέων κλινικών και την εγκατάσταση νέων Ιατρικών τμημάτων. Εκσυγχρονίζεται πλήρως ο 

εξοπλισμός του με νέα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, αξονικό τομογράφο, ψηφιακό 

μαστογράφο κλπ. Το έτος 2007 ανεγέρθηκε εντός του οικοπέδου του Νοσοκομείου ιερός ναός με την 

ονομασία «Παναγιά η γιάτρισσα». Το ίδιο έτος έγινε επέκταση στο υπάρχον κτίριο, όπου στο νέο 

χώρο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, συμβάλλοντας στην 

επίτευξη του στόχου της βέλτιστης παροχής ιατρικής φροντίδας στους χρήστες των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου. 

 

Μια συνοπτική περιγραφή της δυναμικότητας του Νοσοκομείου για το 2015 είναι η πιο κάτω:  

 Ανεπτυγμένες κλίνες :      235 (Λειτουργούν επιπλέον και 15 κλίνες στο ΚΕΦΙΑΠ)  

 Ανθρώπινο δυναμικό:       626                           
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 Προϋπολογισμός 2015:    20.337.575,26 €  

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου, όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται 

καταστατικά και νομικά μέσω του Οργανισμού του, είναι: 

 Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα 

από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με του 

κανόνες του "Εθνικού Συστήματος Υγείας"  

 Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας, καθώς και  

 Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας  

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Άρτας διαρθρώνεται σε τομείς. Στους τομείς αυτούς 

ανήκουν τμήματα και μονάδες καθώς επίσης υπάρχουν και διατομειακά τμήματα και λοιπά τμήματα. 

Η ακριβής διάρθρωση, βάση του ισχύοντα οργανισμού του Νοσοκομείου φαίνεται πιο κάτω: 

 Παθολογικός, με δυναμικότητα 104 κλινών 

 Χειρουργικός, με δυναμικότητα 103 κλινών 

 Εργαστηριακός 

 Ψυχικής Υγείας, με δυναμικότητα 13 κλινών 

 Δημόσιας Υγείας με δυναμικότητα 15 κλινών στο ΚΕΦΙΑΠ 

Στους τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις 

ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των Εξωτερικών Ιατρείων καθορίζεται κάθε φορά 

με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Τα οικονομικά μεγέθη του Νοσοκομείου για τη χρήση 2015 και η συγκριτική πληροφόρηση 

της προηγούμενης χρήσης 2014 παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. 
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2015 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως 2015 μέχρι και 

σήμερα που να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2015 . 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται το Νοσοκομείο 

Θεωρείται ότι δεν υφίσταται, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον σχετικός κίνδυνος. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξετάζει και 

αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος 

και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος   

Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και το σύνολο των 

περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

β) Κίνδυνος τιμής 

Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών το Νοσοκομείο δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των 

μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  

γ) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν υφίσταται δανεισμός 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Το Νοσοκομείο έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Η Διοίκηση 

παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των απαιτήσεών της, το μέγεθος και τα 

όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει 

κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από 

επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από 
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το ύψος των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και των ταμιακών διαθεσίμων του Νοσοκομείου..  

 

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

 Η ρευστότητα του Νοσοκομείου παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας το οποίο και καλύπτει 

τις όποιες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω επιχορηγήσεων και εισφορών. 

 

Διακυβέρνηση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

παρουσών οικονομικών καταστάσεων έχει ως εξής: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Ναθαναήλ Χριστόδουλος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ.α.α. Διοικητής Γ.Ν. Άρτας 

Μπαλάσκας Βασίλειος Αντιπρόεδρος Δ.Σ 

Ροβίνας Γεώργιος Τακτικό μέλος Δ.Σ 

Παπακίτσος Γεώργιος Αν. μέλος       Δ.Σ 

Χρηστάκης Δημήτριος Τακτικό μέλος Δ.Σ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του 

Νοσοκομείου και έχουν ως κάτωθι: 

 

 Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Παροχές χρήσεως 38.113 38.854 

Υποχρεώσεις   

 

Άρτα , 25 Ιουλίου 2016 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ναθαναήλ Χριστόδουλος 

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ.α.α. Διοικητής Γ.Ν. Άρτας 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού 

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

καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν 

να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του νοσοκομείου, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του νοσοκομείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1. α) Κατά την χρήση 2012, το Νοσοκομείο απορρόφησε το «Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης και 

Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίας» (ΚΕΚΥΚΑ- ΜΕΑ Άρτας) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/02.11.2011 Τεύχος Α). Για το σύνολο της απορροφούμενης αξίας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού ποσού € 

3.440.000 περίπου που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

«Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» καθώς και την αντίστοιχη επιχορήγηση ποσού € 

3.080.561 που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Κρατικές 

επιχορηγήσεις» δε λάβαμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια για τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των με 

συνέπεια να μην είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τα ανωτέρω κονδύλια καθώς και την αύξηση του 

κεφαλαίου του Νοσοκομείου που προέκυψε από την εν λόγω απορρόφηση κατά ποσό € 226.266. β) 

Επιπρόσθετα, η έκθεση απογραφής των ανωτέρω ενσώματων ακινητοποιήσεων δεν έχει καταχωρηθεί στα 

οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, σε συνδυασμό και με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 5α) κατωτέρω διατηρούμε επιφύλαξη για την κυριότητα των ενσώματων 

αυτών ακινητοποιήσεων και για τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών.  

 

2. H ανάθεση του ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της ημερομηνίας απογραφής και συνεπώς δεν 

παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων τέλους χρήσης. Περαιτέρω, σε ότι αφορά τη 

διαχείριση των αποθεμάτων στα τμήματα των κλινικών του Νοσοκομείου δεν υπάρχει μηχανογραφικό 

σύστημα που να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποθήκης των κλινικών ώστε 

να υπάρχει σαφή εικόνα του αποθέματος ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι κατά την 31.12.2015 η αξία των 

αποθεμάτων που βρισκόταν στα τμήματα των κλινικών ανέρχεται σε € 438.888 και αντιπροσωπεύει το 49% 

του συνόλου της αξίας των αποθεμάτων. Συνεπώς δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή 

άλλες διαδικασίες την απογραφή τέλους χρήσης των αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του 

ενεργητικού Δ.Ι.4 «Αποθέματα» ύψους € 904.777 και το πραγματικό ύψος του κόστους παροχής υπηρεσιών 

της χρήσεως. 

 

3. α) Για την επιβεβαίωση των απαιτήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο 

κονδύλι της «Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» στείλαμε επιστολές 

επιβεβαίωσης για την επαλήθευση απαιτήσεων συνολικού ποσού € 26.637.585 (ποσοστό 99,80% επί του 

συνολικού ποσού των οφειλετών). Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσής μας δεν είχαμε λάβει 

καμία απαντητική επιστολή για την επιβεβαίωση του ανωτέρω ποσού. Οι εναλλακτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών σε συνδυασμό με τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που εφαρμόσαμε επί των εσόδων από νοσήλεια, μας παρείχαν σημαντική  διασφάλιση για το 

ποσό των απαιτήσεων που προέρχεται από τη χρήση 2015, ωστόσο διατηρούμε επιφύλαξη για τις 

ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς, στα 

αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων, στα Ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου και στις 

υποχρεώσεις προς προμηθευτές από i) τυχόν διαφορές που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις ή/και 

ii) συμψηφισμούς  με υποχρεώσεις προς προμηθευτές που ενδεχομένως δεν έχουν απεικονιστεί. β) Το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου αναφορικά με τη διαδικασία βεβαιώσεων των εσόδων από 

νοσήλεια χρήζει βελτιώσεων καθώς στο κονδύλι της κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Εμπορικές και λοιπές 

Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και ποσό € 26.322.198 (εκ του οποίου ποσό € 12.777.429 προέρχεται από τη 

χρήση 2014) που αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες έως τη χρήση 2015 προς τον ΕΟΠΠΥ κυρίως, οι οποίες 
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μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας δεν είχαν πλήρως εκκαθαριστεί και βεβαιωθεί (και έχουν 

λογιστικοποιηθεί έως «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα»). Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη 

επίπτωση των διαφορών μεταξύ του ανωτέρω ποσού και των τελικώς βεβαιωθέντων και εκκαθαρισμένων 

νοσηλείων προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους λογαριασμούς «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα», 

«Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» και «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».  

 

4. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές, ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες 

υποχρεώσεις σε προμηθευτές συνολικού ποσού € 1.142.230 κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για το 

ύψος των εν λόγω υποχρεώσεων. 

 

5. Δεν έχουν ληφθεί επιστολές από όλους τους  νομικούς συμβούλους του Νοσοκομείου σχετικά: α) με την 

κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών και β) με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή 

αποζημιώσεων. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη α) για την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί των 

ακινήτων και β) την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από τις ανωτέρω αναφερόμενες αγωγές αλλά και λόγω 

της ύπαρξης τυχόν άλλων αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του Νοσοκομείου (πέραν αυτών που 

περιλαμβάνονται στο κονδύλι της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις» 

ποσού € 580.658), στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα Αποτελέσματα Χρήσης, στα ίδια κεφάλαια και 

στην περιουσιακή κατάσταση του Νοσοκομείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.  

 

6. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους εισφορές και προσαυξήσεις για τις ανέλεγκτές 

φορολογικά και ασφαλιστικά χρήσεις έως τη χρήση 2015, το ύψος τον οποίων δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. 

 

7. Ο λογαριασμός της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» δεν αντιπαραβάλλεται 

με πάγια στοιχεία και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα του κονδυλίου αυτού και για την 

ορθότητα των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 7 που μνημονεύονται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής θέματα: 

1. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη επί των κτιριακών εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

2. Δεν τηρήθηκαν οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9), όπως προβλέπεται 

από το Π.Δ. 146/2003. 

3. Το κονδύλι της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» που 

αφορά ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού € 231.963 προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχει 

διευκρινιστεί ακόμη το στάδιο ολοκλήρωσης του. Επίσης έχουν γίνει αγωγές κατά του εργολάβου που δεν 

έχουν ακόμη εκδικασθεί. 

Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3697/2008 υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ως προδιαγράφονται για τον 

Δημόσιο Τομέα, τα οποία δεν τυγχάνουν εισέτι εφαρμογής στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η διοίκηση του 

νοσοκομείου κατήρτισε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Ν. Νίκου 

A.M. ΣΟΕΛ 21841 

 

Για την KSi Greece IKE (Α.Μ. 171) 

Μέλος της KSi International 

Λεωφόρος Κηφισίας 62 και Πρεμετής,  

151 25 Μαρούσι 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Τ. Παπάζης 

A.M. ΣΟΕΛ 22381 

 

Για την KSi Greece IKE (Α.Μ. 171) 

Μέλος της KSi International 

Λεωφόρος Κηφισίας 62 και Πρεμετής,  

151 25 Μαρούσι 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

        

  Σημείωση 
από 1.1.2015 

έως 31.12.2015 

από 1.1.2014 
έως 

31.12.2014 

Έσοδα από παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών   14.274.760 15.202.913 

Επιχορηγήσεις/Λοιπά έσοδα 5 15.284.608 16.605.902 

Αναλώσεις  υλικών   (6.781.237) (7.507.170) 

Αποσβέσεις περιόδου 6 (985.915) (919.210) 

Παροχές σε εργαζομένους 7 (16.601.353) (16.982.644) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  8 (2.929.142) (2.719.841) 

Κέρδη προ φόρων  χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

  
                        

2.261.722 3.679.950 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 9.164 21.260 

Κέρδη προ φόρων 
  

2.270.886 3.701.210 

Φόρος εισοδήματος 712 7.714 

Κέρδη μετά φόρων   2.270.174 3.693.496 

        

Λοιπά έσοδα       

Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 
10.9.2012 ) καταχωρηθείσα απευθείας στη καθαρή 
θέση 

15.2 9.084.340 9.476.000 

Διαγραφή απαιτήσεων - Συμψηφισμός με εισφορές 
από το κράτος για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

 12,15.2 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   11.354.514 13.169.496 
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    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

        

  Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10 12.329.292 13.231.018 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  12.329.292 13.231.018 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα 11 904.777 1.264.796 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 12 53.165.572 39.719.156 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της 
εύλογης αξίας τους μέσω αποτελεσμάτων 

13 1.376 1.377 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 1.415.610 789.235 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  55.487.335 41.774.565 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   67.816.627 55.005.582 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα 
στους μετόχους της μητρικής 

      

Μετοχικό κεφάλαιο 15.1 1.461.294 1.461.294 

Κέρδη εις νέο   20.061.892 17.791.718 

Λοιπά αποθεματικά 15.2 33.055.547 23.971.207 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   54.578.732 43.224.218 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Κρατικές επιχορηγήσεις 16 6.013.831 6.398.561 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   6.013.831 6.398.561 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 17 6.643.405 5.137.265 

Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 18.1 580.658 245.538 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   7.224.063 5.382.803 

Σύνολο υποχρεώσεων   13.237.894 11.781.364 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   67.816.627 55.005.582 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

        Μετοχικό 
κεφάλαιο  

 Κέρδη εις νέο   Αποθεματικά   Σύνολο  
  

          

1-Ιαν-14 1.461.294 14.098.222 14.495.207 30.054.723 

Κέρδη περιόδου   3.693.496   3.693.496 

Εισφορά χρήσεως από το κράτος  (ΣΛΟΤ 
1038 ΕΞ 10.9.2012 ) 

    9.476.000 9.476.000 

Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ με 
εισφορές από το κράτος για εξόφληση 
υποχρεώσεων 

      0 

31-Δεκ-14 1.461.294 17.791.718 23.971.207 43.224.218 

          

1-Ιαν-15 1.461.294 17.791.718 23.971.207 43.224.218 

Κέρδη περιόδου   2.270.174   2.270.174 

Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 
1038 ΕΞ 10.9.2012 ) 

    9.084.340 9.084.340 

31-Δεκ-15 1.461.294 20.061.892 33.055.547 54.578.732 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

    
από 1.1.2015 

έως 31.12.2015 

από 1.1.2014 
έως 

31.12.2014 

Κέρδη χρήσης   2.270.174 3.693.496 

Προσαρμογές        

Προβλέψεις υποτίμησης επενδύσεων   2 (870) 

Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις   335.120 (389.462) 

Διαγραφή υποχρέωσης λόγω διακανονισμού   22.127 16.216 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων   985.915 919.210 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    (9.164) (21.260) 

Αποσβέσεις (έσοδο) επιχορηγήσεων   (379.730) (379.730) 

    3.224.444 3.837.600 

Πλέον/μείον       

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως       

Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων   360.019 (26.123) 

(Αύξηση) απαιτήσεων   (13.446.416) (13.706.013) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων   1.472.875 (747.311) 

    (8.389.078) (10.641.848) 

Πλέον/μείον       

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος   11.139 0 

Πληρωθέντες τόκοι   (94) (3) 

Εισπραχθέντες τόκοι   9.258 21.263 

Ταμιακές ροές για λειτουργικές δραστηριότητες (8.368.775) (10.620.588) 

        

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων   (84.189) (171.495) 

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις   (5.000) 0 

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις   0 5.000 

Ταμιακές ροές προερχόμενες από επενδυτικές δραστηριότητες (89.189) (166.495) 

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 )   9.084.340 9.476.000 

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 9.084.340 9.476.000 

        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

  626.375 (1.311.083) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 789.235 2.100.318 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσης 

  1.415.610 789.235 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ιδρύθηκε το 1945. Έχει έδρα την Άρτα του Νομού Άρτας στο 

λόφο Περάνθης Άρτας και η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι www.gnartas.gr. 

To Νοσοκομείο διαθέτει σήμερα 220 κλίνες για νοσηλεία παθολογικών, χειρουργικών και 

ψυχιατρικών περιστατικών, λειτουργεί εργαστηριακός τομέας και τμήμα Ψυχικής Υγείας και σε 

επίπεδο εξωτερικών ιατρείων καλύπτει αντίστοιχες ειδικότητες. 

Στο Νοσοκομείο υπήχθη και το πρώην ΚΕΚΥΚΑMΕΑ με 15 κλίνες, το οποίο μετονομάστηκε 

σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης «ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.».  

 

2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών 

(όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ) και της αρχής του ιστορικού κόστους.  

Επιπλέον, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της 

συνέχισης της λειτουργίας του Νοσοκομείου.  

Το Νοσοκομείο τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τον Π.Δ. 146/03 και την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία. Εφαρμόζοντας το άρθρο 27 του Ν.3599/2007 το Νοσοκομείο συνέταξε 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. γα πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε 

την 31
η
 Δεκεμβρίου 2010, με ημερομηνία μετάβασης την 31.12.2008. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω 

οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες σε αυτές που καταρτίζει το Νοσοκομείο σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 146/03), επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες 

εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α.  

Οι λογιστικές αρχές που παρατίθενται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την πράξη αριθμ. Δ.Σ29/28-07-2016 ΘΈΜΑ 10
Ο
 

 

2.2 Χρήση εκτιμήσεων από τη Διοίκηση 
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Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (όπως έχουν υιοθετηθεί 

από την ΕΕ) απαιτεί όπως η Διοίκηση του Νοσοκομείου να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και 

υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων της Κατάστασης της Οικονομικής 

Θέσης και της κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις 

και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδομένα τα 

οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επίδραση των 

αναθεωρήσεων των υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την 

οποία πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα 

αλλά και επόμενες χρήσεις.  

 

3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

   

3.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. Η 

εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)» 

Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για 

τις εισφορές εκείνες που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως 

για παράδειγμα οι εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό 

επί του μισθού και οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους υπηρεσίας την 

περίοδο στην οποία αυτές οφείλονται. 

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

πρότυπα ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 

δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες 

της αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που 

μέχρι πρότινος αποτελούσαν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό 

στοιχείο είτε ως υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 

Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. 

Επίσης διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα παρέχει συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων, των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, 

μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην 

διοίκηση της οικονομικής οντότητας. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με 

επακόλουθες τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων άλλων προτύπων) 

Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση 

Εύλογης Αξίας» και τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης 

χωρίς προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τις οποίες δεν 

αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης είναι 

ασήμαντο. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η 

προ - αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την 

αναπροσαρμογή της λογιστικής του αξίας. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού 

βασικών διοικητικών στελεχών της στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία 

της τελευταίας, τότε αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και οι 

παρεχόμενες αμοιβές προς αυτήν θα πρέπει να γνωστοποιούνται. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2011-2013. 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

πρότυπα ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 

δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός 

υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του 

οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 

επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια 

έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει 

των ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό 

χειρισμό σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού συμφωνίας. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην 

παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13  περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση». 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της 

επένδυσης σε ακίνητα, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η 

ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής ενός συμφέροντος σε μια από κοινού 

ελεγχόμενη οντότητα στην οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων), να εφαρμόσει όλες τις λογιστικές αρχές συνενώσεων 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες τις 
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λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. Επιπροσθέτως η 

τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα 

Δ.Π.Χ.Α. για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν τόσο για την αρχική 

απόκτηση συμμετοχής σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου 

ποσοστού (στην τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως δεν επιμετρούνται 

εκ νέου). Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων για να αντιμετωπιστούν τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συντάκτες οικονομικών καταστάσεων στις περιπτώσεις που απαιτείται 

η άσκηση της κρίσης τους στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών τους, κάνοντας τις 

ακόλουθες αλλαγές: 

Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή 

την παροχή μη σημαντικών πληροφοριών. Το σκεπτικό της παρουσίασης σημαντικών πληροφοριών 

ισχύει για τα όλα τα μέρη των οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια 

συγκεκριμένη γνωστοποίηση , πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότητα της πληροφορίας. 

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις μπορούν 

να παρουσιαστούν είτε αυτόνομα είτε ομαδοποιημένα ανάλογα την σχετικότητα τους. Παρέχεται 

επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τα υποσύνολα στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις και 

επιπλέον διευκρινίζεται ότι το μερίδιο των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα σε 

μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οποία λογίζεται σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να 

παρουσιάζεται συνολικά με βάση το αν ή όχι στη συνέχεια θα ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων διάταξης των σημειώσεων προκειμένου να 

διευκρινίσει ότι η κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

καθορισμό της σειράς των σημειώσεων και να αποδείξει ότι οι σημειώσεις δεν χρειάζεται να 

παρουσιάζονται με τη σειρά η οποία μέχρι στιγμής αναφέρεται στην παράγραφο 114 του ΔΛΠ 1. Η 

τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση 

συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες (2011) για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της εξαίρεσης ενοποίησης για επενδυτικές οντότητες, αποσαφηνίζοντας τα ακόλουθα 

σημεία: Η απαλλαγή από την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για μία 

ενδιάμεση μητρική εταιρεία είναι διαθέσιμο σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας Εταιρείας 

Επενδύσεων, ακόμη και αν η Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη 

αξία. Μια θυγατρική που παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες της 
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μητρικής εταιρείας δεν θα πρέπει να ενοποιηθεί εάν η ίδια η θυγατρική είναι μια Εταιρεία 

Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σε συγγενή ή σε κοινοπραξία, ένας 

επενδυτής που δεν αποτελεί Εταιρεία Επενδύσεων και έχει επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων 

μπορεί να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από την συγγενή εταιρεία ή 

την κοινοπραξία σε σχέση με τα συμφέροντά της σε θυγατρικές. Μια Εταιρεία Επενδύσεων η οποία 

επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία παρέχει τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με 

Εταιρείες Επενδύσεων που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που 

βασίζεται στα έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη για ενσώματα πάγια. Επίσης, η τροποποίηση αυτή 

εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από 

μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι 

ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μια μονάδα μέτρησης των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί 

ότι τα έσοδα και η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πέραν τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικές μειώσεις στην 

τιμή ενός προϊόντος που παρήχθη χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να 

αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση των μελλοντικών οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

IAS 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Τροποποιεί το IAS 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο 

της Καθαρής Θέσης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2014 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2012-2014. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική 
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οντότητα επαναταξινομεί ένα περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προς πώληση σε 

επενδύσεις που κρατούνται για διανομή ή αντίστροφα καθώς και περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται 

η λογιστική των διακρατουμένων προς διανομή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις» 

Παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρησης αποτελεί 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά 

με τον συμψηφισμό γνωστοποιήσεων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου για παροχές μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο 

νόμισμα όπως οι παροχές που πρέπει να καταβληθούν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 

2017 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 

για αχρησιμοποίητες ζημιές» 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος ώστε να διευκρινιστεί ότι οι μη πραγματοποιηθείσες 

ζημιές από χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστος για 

φορολογικούς σκοπούς προσαυξάνουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα από το αν ο 

κάτοχός του αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω 

πώλησης ή χρήσης αυτού. Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση 

πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών και οι εκτιμήσεις για μελλοντικά φορολογητέα κέρδη 

δεν περιλαμβάνουν φορολογικές εκπτώσεις που προέρχονται από την αναστροφή εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών. Μια οικονομική οντότητα εκτιμάει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Όπου ο φορολογικός νόμος 

αποκλείει τη χρήση των φορολογικών ζημιών, μια οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει μια 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις ίδιου τύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνειας» 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονομικές 

οντότητες θα παρέχουν γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Προς επίτευξη αυτού το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΣΔΛΠ) προαπαιτεί να γνωστοποιούνται οι εξής μεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται 
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από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (στο βαθμό που απαιτείται): (α) μεταβολές ταμειακών ροών από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες, (β) μεταβολές που προκύπτουν από την απόκτηση ή απώλεια 

ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, (γ) μεταβολές εξαιτίας διακυμάνσεων στις ξένες ισοτιμίες, 

(δ) μεταβολές στις εύλογες αξίες, και (ε) λοιπές αλλαγές. 

Το ΣΔΛΠ προσδιορίζει τα στοιχεία παθητικού προερχόμενα από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ως 

παθητικό ‘για το οποίο ταμειακές ροές ταξινομήθηκαν ή μελλοντικές ροές θα ταξινομηθούν στην 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών ως ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες’. Επίσης τονίζει 

ότι οι νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης αφορούν αντίστοιχα μεταβολές σε περιουσιακά στοιχεία εάν 

πληρούν την ίδια προϋπόθεση. 

Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν ότι ένας τρόπος να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης είναι η παρουσίαση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της συμφωνίας των 

υπολοίπων έναρξης και κλεισίματος των στοιχείων παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. (Όπως προβλεπόταν και στο προσχέδιο του Δεκεμβρίου 2014).Τέλος, οι 

τροποποιήσεις προβλέπουν ότι μεταβολές στο παθητικό προερχόμενες από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να δημοσιεύονται σε διάκριση από τις μεταβολές σε άλλα στοιχεία 

παθητικού ή ενεργητικού .Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 

2018 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν 

ως εξής: Προσδιορίστε τη σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της 

σύμβασης, καθορίστε την τιμής της συναλλαγής, κατανείμετε το τίμημα της συναλλαγής στα διάφορα 

στάδια ολοκλήρωσης του συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα ικανοποιήσει 

την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα όπως το χρονικό σημείο 

στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματος, το κόστος για 

την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Επίσης εισάγονται νέες 

γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση 

και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμισης, την αποαναγνώριση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες με τα 

ανωτέρω γνωστοποιήσεις.. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 
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στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο 

διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει 

εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, 

ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39» 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης 

του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές 

και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη 

τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη 

αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας 

της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 

9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και δημοσίευση των 

μισθώσεων με σκοπό την διασφάλιση ότι μισθωτές και εκμισθωτές παρέχουν πληροφόρηση που 

απεικονίζει ορθά τις σχετικές συναλλαγές. Το πρότυπο προσδιορίζει μια λογιστική μέθοδο για τους 

μισθωτές, που απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλες τις μισθώσεις, 

εκτός αν αυτές έχουν 12μηνη ή μικρότερη διάρκεια ή το αντικείμενο μίσθωσης είναι χαμηλής αξίας. 

Οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να διακρίνουν τις λειτουργικές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

βάσει αντίστοιχης προσέγγισης του ΔΠΧΑ 16 με αυτή του προγενέστερου ΔΛΠ 17. Το πρότυπο δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Η εφαρμογή των παραπάνω καινούργιων και τροποποιημένων Προτύπων και Διερμηνειών δεν 

αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 έχουν καταρτισθεί βάσει των 

λογιστικών αρχών, μεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη  Διοίκηση. Πιο 

συγκεκριμένα οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές έχουν ως κάτωθι : 

 

3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
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απομείωση τους. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 (ημερομηνία μετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τα Μηχανήματα, τα Μεταφορικά Μέσα 

και τα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης τους. Οι αξίες αυτές 

απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των 

παγίων. Το οικόπεδο και το κτίριο του Νοσοκομείου υπολογίστηκε σύμφωνα με το σύστημα 

προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών. Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την ΕΕ) εξετάζεται η ουσία κι όχι η νομική υπόσταση, κάτι που σημαίνει ότι στην προκειμένη 

περίπτωση, δεν ενδιαφέρει το ιδιοκτησιακό καθεστώς (νομική υπόσταση), αλλά η χρήση (ουσία) του 

οικοπέδου και του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Νοσοκομείο.  

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου παγίου πέρα του οικοπέδου & κτιρίου αποτελείται από την 

τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων 

αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο 

για την κατά προορισμό χρήση του.  

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται 

ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες 

επισκευών, συντηρήσεων κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 

πραγματοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της 

απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση τη σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις (οικόπεδο) δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Πάγιο 
Ωφέλιμη Ζωή 

(έτη) 

Κτίρια  και τεχνικά έργα                                                                                 25 

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 15 

Μεταφορικά μέσα 6,67 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6,67 

Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 6,67 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων 
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υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα. 

 3.2 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζημία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 

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

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

καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου 

στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 

οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 

στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να 

εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης 

της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές 

στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισμός ζημιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

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

πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

Στην παρούσα χρήση, δε συντρέχει λόγος αποµείωσης κάποιου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.3 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της 

ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά 

το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο της 

μέσης σταθμικής τιμής και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τις δαπάνες 

μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

Ειδικότερα τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που αγοράζονται 

κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της αξίας του 

μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι αντικαταστάσεις των 

χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε αντίθεση, τα 

αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως 

περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης τους. 
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3.4 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες (ασφαλιστικά ταμεία επί το πλείστων) καταχωρούνται αρχικά 

στην ονομαστική αξία τους, μια και εκτιμάται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στο Νοσοκομείο. 

 

3.5 Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

τραπεζικές καταθέσεις. 

 

3.6 Υποχρεώσεις 

 Οι διάφορες υποχρεώσεις είναι συνήθως άτοκες και μικρής διάρκειας. Αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιμετρώνται στη συνέχεια, στα ονομαστικά τους ποσά που είναι και τα ποσά που θα 

πληρωθούν. 

 

3.7 Δικαιώματα εργαζομένων 

Η υποχρέωση του Νοσοκομείου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτό, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται 

και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 

εργαζόμενου. Στο Νοσοκομείο, αυτό αφορά το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του Ν. 103/1975, για το 

οποίο δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη καθώς το εκτιμώμενο ποσό είναι ασήμαντο. 

  

3.8 Προβλέψεις 

 Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν το Νοσοκομείο έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, 

ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να  

τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού. 

 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για 

εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.9 Επιχορηγήσεις 
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 Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει 

εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι το Νοσοκομείο θα συμμορφωθεί με όλους 

τους προβλεπόμενους όρους. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις 

δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 

συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.10. Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές  καταθέσεις 

και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των 

εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Νοσοκομείου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά 

ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Νοσοκομείου. Το 

Νοσοκομείο δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

3.11 Αναγνώριση εσόδων 

 Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που 

καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στο Νοσοκομείο.  

Τα λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ημερομηνία βεβαίωσής τους, αρκεί να 

αφορούν την εκάστοτε χρήση. 

 

3.12 Έξοδα 

α) Λειτουργικές Μισθώσεις 

Εάν υπάρχουν πληρωμές βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

β) Κόστος Χρηματοδότησης 

Καθαρό χρηματοδοτικό κόστος δεν υφίσταται μια και απουσιάζει ο δανεισμός  

 

3.13 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου 
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«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου είναι κάθε διακεκριμένη 

δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με 

βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). 

Το Νοσοκομείο δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα υγείας στην περιοχή της Άρτας. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει υποχρέωση για την τμηματική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξετάζει και 

αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

(α) Κίνδυνος Αγοράς 

i)Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα συναλλαγματικούς 

κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε 

ξένο νόμισμα και το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

ii)Κίνδυνος τιμών: Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών το Νοσοκομείο δεν εκτίθεται σε 

σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  

iii)Κίνδυνος επιτοκίων: Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν 

υφίσταται δανεισμός. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των 

απαιτήσεών του, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η 

Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται 

από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και των ταμιακών 

διαθεσίμων του Νοσοκομείου. 

Οι καθυστερημένες εισπράξεις από τον ΕΟΠΠΥ αντισταθμίζονται με την καταβολή 

επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Υγείας. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

  Η ρευστότητα του Νοσοκομείου παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας το οποίο και 

καλύπτει τις όποιες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω επιχορηγήσεων και εισφορών.. 

(δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 
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των επιτοκίων.  

Τα  τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία του νοσοκομείου επενδύονται βραχυχρόνια και τα 

εκάστοτε επιτόκια εξασφαλίζουν την μεγίστη απόδοση των κεφαλαίων κινήσεως και συνεπώς δεν 

υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

5. Επιχορηγήσεις/ Λοιπά έσοδα 

  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Τακτικές Επιχορηγήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  14.796.219 16.173.773 

Επιχορήγηση για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών 
αποφάσεων 

0 0 

Απόσβεση επιχορηγήσεων 379.730 379.730 

Τακτοποίηση υπολοίπων προμηθευτών 22.127 16.216 

Λοιπά έσοδα 86.532 36.183 

 

15.284.608 16.605.902 

 
  6. Αποσβέσεις 

  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων 477.997 477.997 

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 11.978 11.978 

Αποσβέσεις μηχανημάτων 406.101 342.753 

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 89.839 86.482 

Σύνολο 985.915 919.210 

 
  7. Παροχές σε εργαζομένους 

  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 15.864.221 16.456.100 

Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού 736.132 505.409 

Λοιπές παροχές 1.000 21.135 

Σύνολο 16.601.353 16.982.644 

 
  8. Λοιπά έξοδα 

  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες 550.055 343.440 

Ηλεκτρικό Ρεύμα   407.640 382.254 

Ύδρευση 140.352 103.922 

Τηλεπικοινωνίες  36.487 107.400 

Ενοίκια κτιρίων 47.358 57.133 

Ασφάλιστρα 4.389 14.195 

Επισκευές και συντηρήσεις 498.522 530.914 

Καθαρισμοί κτιρίων 338.703 461.965 

Μεταφορικά 10.978 2.818 

Έξοδα ταξιδιών 2.728 26.376 

Προβολή και διαφήμιση 2.998 2.181 

Κόστος νοσηλείας απόρων 405.746 450.328 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0 67.618 

Λοιπά έξοδα 148.065 169.295 

Προβλέψεις για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών 
αποφάσεων 

335.120 0 

ΑΔΑ: 6ΔΡ74690ΒΒ-ΛΘ7



 
 
 
 
 

30                              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2015 

 
 
 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 
 

Σύνολο 2.929.142 2.719.841 

 
  9. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 

  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υποτίμηση ομολόγων σε Τράπεζα Ελλάδος 0 0 

Υποτίμηση μερίδων σε Τράπεζα Ελλάδος 0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (94) (3) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.258 21.263 

Σύνολο 9.164 21.260 
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10. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα και ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

  
 Οικόπεδα 

– Κτίρια  
 Μεταφορικά 

μέσα 

 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός  

 Έπιπλα και 
λοιπός εξοπλισμός  

 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση  
 Σύνολο  

Κόστος κτήσεως             

1-Ιαν-14 11.960.662 595.772 11.352.733 2.605.126 319.685 26.833.978 

Προσθήκες   399 68.587 102.509   171.495 

31-Δεκ-14 11.960.662 596.171 11.421.320 2.707.635 319.685 27.005.473 

              

1-Ιαν-15 11.960.662 596.171 11.421.320 2.707.635 319.685 27.005.473 

Προσθήκες     63.619 20.571   84.189 

31-Δεκ-15 11.960.662 596.171 11.484.939 2.728.205 319.685 27.089.662 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

1-Ιαν-14 (1.804.697) (542.235) (8.261.478) (2.246.835) 0 (12.855.245) 

              

Αποσβέσεις περιόδου (477.997) (11.978) (342.753) (86.482) 0 (919.210) 

31-Δεκ-14 (2.282.694) (554.212) (8.604.231) (2.333.317) 0 (13.774.455) 

              

1-Ιαν-15 (2.282.694) (554.212) (8.604.231) (2.333.317) 0 (13.774.455) 

Αποσβέσεις περιόδου (477.997) (11.978) (406.101) (89.839) 0 (985.915) 

31-Δεκ-15 (2.760.692) (566.190) (9.010.332) (2.423.156) 0 (14.760.370) 

              

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 9.677.968 41.959 2.817.089 374.318 319.685 13.231.018 
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Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015 9.199.970 29.981 2.474.607 305.049 319.685 12.329.292 
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- Σύμφωνα με τον Ν.3527/09.02.2007 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.81/04.04.2005 το σύνολο 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου ανήκει στην 6
η
 Δ.Υ.Π.Ε. και το 

Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήση και διαχείρισης της. 

- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

- Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη επί των κτιριακών , μηχανολογικών και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 

- Για τα πάγια που ενσωματώθηκαν από την απορρόφηση του ΚΕΚΥΚΑ ΜΕΑ βλ. στη 

σημείωση 15 

 

11. Αποθέματα 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Φαρμακευτικό υλικό 368.653 414.909 

Υγειονομικό υλικό 214.864 467.780 

Τρόφιμα & ποτά 3.853 3.471 

Σύνολο Α' & βοηθητικών υλών & υλικών 
συσκευασίας 

587.370 886.160 

Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου 84.141 117.735 

Λοιπά αναλώσιμα υλικά 233.265 260.901 

Σύνολο Αναλωσίμων Υλικών 317.407 378.637 

Σύνολο αποθεμάτων  904.777 1.264.796 

 

 

Επί των αποθεμάτων του Νοσοκομείου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Ελληνικό Δημόσιο 26.405.756 26.593.767 

ΝΠΔΔ 124.710 138.334 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 89.611 89.611 

Λοιποί 161.085 76.854 

 

26.781.161 26.898.566 

Επίδικοι χρεώστες 448.830 448.830 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 26.384.411 12.820.590 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (448.830) (448.830) 

Σύνολο 53.165.572 39.719.156 

 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού.  
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13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Μετοχές σε Τράπεζα της Ελλάδος 1.376 1.377 

Ομόλογα Τράπεζας της Ελλάδος 0 0 

Σύνολο 1.376 1.377 

  

 

   

 Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.2469 / 1997, από τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται ότι τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καταθέτουν υποχρεωτικά τα 

διαθέσιμά τους σε «Κοινό Κεφάλαιο», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ στον ίδιο 

νόμο προβλέπεται πως «το ενεργητικό του Κοινού Ταμείου επενδύεται σε κινητές αξίες του 

Ελληνικού Δημοσίου» σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του προγράμματος περί αναδιάρθρωσης 

του Ελληνικού χρέους.  

 

14.Ταμιακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Μετρητά 4 0 

Καταθέσεις όψεως 1.415.606 789.235 

Σύνολο 1.415.610 789.235 

 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

15.1 Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι το αλγεβρικό άθροισμα (α) του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον 

χρόνο της απογραφής έναρξης ύψους 1.235.027 και (β) της καθαρής θέσης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ύψους 

226.267€. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 απόσπασμα της έκθεσης απογραφής  

που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται 

ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου και μέχρι τη σύνταξη της 

παρούσης δεν έχει γίνει σχετική καταχώρηση. 

Επιπρόσθετα , το σύνολο της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε βάση της από 

27.09.2010 αιτιολογικής έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Άρτας για το έργο «Διαρρυθμίσεις- βελτιώσεις υπαρχουσών κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ ΑΡΤΑΣ» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του 
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Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από κοινοτικούς πόρους.  

 

15.2 Αποθεματικά 

 

Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας που εξέδωσε το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) 

(1038.10.09.2012) το Νοσοκομείο καταχωρεί στο εν λόγω αποθεματικό την εισπραχθείσα 

επιχορήγηση από την Γενική Κυβέρνηση για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

προκειμένου να την συμψηφίσει με μελλοντική διαγραφή απαιτήσεων.  

 

16. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο έναρξης 6.398.561 6.861.013 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 0 5.000 

Απόσβεση επιδοτήσεων (379.730) (379.730) 

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις (5.000) (87.722) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 6.013.831 6.398.561 

 

 

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Εμπορικές υποχρεώσεις 6.223.129 4.527.875 

Φόροι και συναφείς υποχρεώσεις 0 11.139 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 15.345 19.368 

Επιταγές πληρωτέες 159.306 195.985 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 245.626 382.898 

Σύνολο 6.643.405 5.137.265 

 

  

 

18. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

18.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά του Νοσοκομείου έχουν εγερθεί αγωγές από τρίτους για διεκδίκηση χρηματικών 

αποζημιώσεων , οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί τελεσίδικα. Η διοίκηση έχει σχηματίσει επαρκή  

πρόβλεψη σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών από αγωγές οι οποίες 

σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο του Νοσοκομείου κρίνεται αμφίρροπη η έκβαση τους.  

Το αποθεματικό για επίδικες υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο προβλέψεων προηγούμενης χρήσης 245.538 500.000 

Νέα πρόβλεψη 335.120 135.000 

Διαγραφή 0 (389.462) 

Υπόλοιπο προβλέψεων στο τέλος της χρήσης 580.658 245.538 
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18.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Δεν υφίστανται.  

 

18.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υφίστανται.  

 

19. Συνδεδεμένα μέρη 

 Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του 

Νοσοκομείου και έχουν ως κάτωθι: 

 Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Παροχές χρήσεως 38.113 38.854 

Υποχρεώσεις 0 0 

 

 

 

20. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 σημαντικά γεγονότα, που 

να αφορούν το Νοσοκομείο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

Άρτα, 25 Ιουλίου 2016 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κ.α.α ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ 

ΑΡΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

«ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.» 

   

Χριστόδουλος Ναθαναήλ Χρήστος Νάκης Σμαράιδος Σπ. Βασίλειος 

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 275629 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 245038    Α.Δ.Τ :ΑΖ219749 

Α.Μ.Ο.Ε.Ε 99649 

 

 

   

 

ΑΔΑ: 6ΔΡ74690ΒΒ-ΛΘ7



 
 
 

37                               ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2015 

 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

28

/7/
20
16 

Νί
κ
ο

υ 
Ν. 
Γε

ώ
ρ
γι

ος 

ΑΔΑ: 6ΔΡ74690ΒΒ-ΛΘ7


		2016-07-29T14:03:41+0300
	Athens




