
1                               ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2018 

 
 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24/30-7-2019 θέμα 10ο. 
 
___________________________________________ 
Διοικητής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

ΑΔΑ: ΩΓΣ24690ΒΒ-24Ζ



 
 
 

2                              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2018 

 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 
 

Περιεχόμενα 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ............................................................................................................. 7 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ............................................................................................................................ 12 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ..................................................................................................................................... 13 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .................................................................................................................... 14 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ............................................................................................................................................. 15 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ...................................................................................................... 16 

1. Γενικές πληροφορίες ........................................................................................................................................................ 16 
2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................................................................ 16 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων .............................................................................................. 16 
2.2 Χρήση εκτιμήσεων από τη Διοίκηση ......................................................................................................................... 16 
2.3 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων .................................................................... 17 

3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ................................................................................................................... 21 
3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................................... 21 
3.2 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ......................................................................................... 22 
3.3 Αποθέματα................................................................................................................................................................. 23 
3.4 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ............................................................................................................................. 23 
3.5 Διαθέσιμα .................................................................................................................................................................. 23 
3.6 Υποχρεώσεις ............................................................................................................................................................. 23 
3.7 Δικαιώματα εργαζομένων .......................................................................................................................................... 23 
3.8 Προβλέψεις ................................................................................................................................................................ 24 
3.9 Επιχορηγήσεις .......................................................................................................................................................... 24 
3.10. Χρηματοοικονομικά εργαλεία ................................................................................................................................. 24 
3.11 Αναγνώριση εσόδων ............................................................................................................................................... 24 
3.12 Έξοδα ...................................................................................................................................................................... 25 
3.13 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου .................................................................................. 25 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ................................................................................................................................................. 25 
4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου .............................................................................................................. 25 

5. Επιχορηγήσεις/ Λοιπά έσοδα .......................................................................................................................................... 26 
6. Αποσβέσεις ...................................................................................................................................................................... 26 
7. Παροχές σε εργαζομένους ............................................................................................................................................... 26 
8. Λοιπά έξοδα ..................................................................................................................................................................... 26 
9. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) .................................................................................................................................. 27 
10. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ................................................................................... 28 

10.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................................................................... 29 
11. Αποθέματα ..................................................................................................................................................................... 30 
12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ..................................................................................................................... 30 
13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων ................................................... 30 
14.Ταμιακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα ................................................................................................................................... 31 
15 Καθαρή Θέση .................................................................................................................................................................. 31 

15.1 Κεφάλαιο ................................................................................................................................................................. 31 
15.2 Αποθεματικά ............................................................................................................................................................ 31 

16. Κρατικές Επιχορηγήσεις ................................................................................................................................................ 31 
17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις .......................................................................................................................... 32 
18. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις .................................................................................................................. 32 

18.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ...................................................................... 32 
18.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις ................................................................................................................ 32 
18.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις ........................................................................................................................... 32 

19. Συνδεδεμένα μέρη .......................................................................................................................................................... 32 
20. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα ................................................................................................................... 33 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................................... 34 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΣ24690ΒΒ-24Ζ



 
 
 

3                              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2018 

 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018 

 

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 2018 είναι η πιο κάτω:  

 Ανεπτυγμένες κλίνες :      235 (εκ των οποίων οι 15 κλίνες αφορούν το ΚΕΦΙΑΠ)  

 Ανθρώπινο δυναμικό:      721                           

 Προϋπολογισμός 2018:    22.938.451.02 €  

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου, όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται καταστατικά και 

νομικά μέσω του Οργανισμού του, είναι: 
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 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 2018 και η συγκριτική πληροφόρηση της 

προηγούμενης χρήσης 2017 παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. 

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2018 

Διορθωτικά γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως 2018 μέχρι και σήμερα που 

να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2018. 

Μη διορθωτικά γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων 
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Με βάση το άρθρο 111 του Ν 4600/2019, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, θα 

διαγραφούν, μέχρι το ύψος της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για καθένα 

από τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες, ανεξαρτήτως 

του χρόνου τιμολόγησής τους, προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους του 

Οργανισμού (εισπρακτέα νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω έτη, με ταυτόχρονη διαγραφή των αντίστοιχων 

υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Νοσοκομείο, που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις το Νοσοκομείο υποχρεούται να προβεί στην απεικόνιση του αποτελέσματος των 

ανωτέρω διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της επόμενης χρήσης 2019.  

Με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4600/2019, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων, 

το οποίο είχε περιέλθει αρχικά στις Δ.Υ.ΠΕ., (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 

3370/2005 - Α΄ 176), επανέρχεται στα νοσοκομεία με μόνη την έκδοση πράξης από τον Υπουργό Υγείας και 

χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Έως την ημερομηνία της παρούσης 

έκθεσης, η αντίστοιχη πράξη του Υπουργού Υγείας δεν έχει εκδοθεί. 

 

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 του 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 
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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 το ύψος των 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. 

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 

Μπαλάσκας Βασίλειος  Διοικητής & Πρόεδρος ΔΣ 

Ροβίνας Γεώργιος  Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Παπανικολάου Ηλίας  Μέλος ΔΣ 

Λαγός Νικόλαος  Μέλος ΔΣ 

Γιώτης Χρήστος  Μέλος ΔΣ 

 

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 2018 Χρήση 2017 

Παροχές χρήσεως 38.122 38.122 

Υποχρεώσεις   

 

Άρτα , 30 Ιουλίου 2019 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Μπαλάσκας Βασίλειος 

Διοικητής & Πρόεδρος ΔΣ  

ΑΔΑ: ΩΓΣ24690ΒΒ-24Ζ
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας («το Νοσοκομείο»), οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 7 που μνημονεύονται στην παράγραφο της 
έκθεσής μας «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, 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. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

1. Στο κονδύλι της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» 
περιλαμβάνεται ποσό € 319.685 που αφορά ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση. Δεν κατέστη δυνατόν να λάβουμε 
τεκμηρίωση για την επιβεβαίωση του υπολοίπου αυτού, ως εκ τούτου, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος του 
λογαριασμού ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση ποσού € 319.685 και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα 
της κλειόμενης χρήσης, των προηγούμενων χρήσεων και στην Καθαρή Θέση του Νοσοκομείου. 

2. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου χρήζει βελτιώσεων ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση και 

παρακολούθηση της αποθήκης των κλινικών ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του αποθέματος και των αναλώσεων ανά 

πάσα στιγμή και ως προς την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης. Με δεδομένο ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 

η αξία των αποθεμάτων που βρισκόταν στα τμήματα των κλινικών ανέρχεται σε € 950.509 και αντιπροσωπεύει το 

65% του συνόλου της αξίας των αποθεμάτων και ότι η ανάθεση του ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας ισολογισμού και συνεπώς δεν παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων τέλους χρήσης, 

δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες διαδικασίες την συνολική απογραφή τέλους χρήσης 

των αποθεμάτων. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος του κονδυλίου της κατάστασης χρηματοοικονομικής 

θέσης «Αποθέματα» ύψους € 1.462.571 και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 

και στην Καθαρή Θέση. 

3. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, στάλθηκε 

επιστολή επιβεβαίωσης σε ασφαλιστικό ταμείο συνολικού ύψους € 45.053.221 επί του συνόλου απαιτήσεων € 

45.421.707 που περιλαμβάνονται στο κονδύλι της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει επιστολή 

επιβεβαίωσης. Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών 

σε συνδυασμό με τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε επί των εσόδων από νοσήλια, μας παρείχαν εύλογη 

διασφάλιση για το ποσό των απαιτήσεων που προέρχεται από τη χρήση 2018 και ανέρχεται σε € 24.011.051, 

ωστόσο διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων από 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στην Καθαρή Θέση του 

Νοσοκομείου από τυχόν διαφορές που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις. 

ΑΔΑ: ΩΓΣ24690ΒΒ-24Ζ
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4. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου αναφορικά με την έγκαιρη διαδικασία βεβαιώσεων των εσόδων 

από νοσήλεια χρήζει βελτιώσεων, καθώς στο κονδύλι της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Εμπορικές και 

λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και ποσό € 11.763.014  που αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες έως τη χρήση 

2018, οι οποίες κατά την ημερομηνία αναφοράς 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν είχαν πλήρως εκκαθαριστεί και βεβαιωθεί 

(και είχαν συμπεριληφθεί στα έσοδα από νοσήλεια στην κλειόμενη και σε προηγούμενες χρήσεις). Μεταγενέστερα 

της ημερομηνίας αναφοράς και έως την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου, εκ του ανωτέρω 

υπολοίπου βεβαιώθηκαν νοσήλεια που αντιστοιχούν σε ποσό € 3.955.210. Ωστόσο, διατηρούμε επιφύλαξη για την 

ενδεχόμενη επίπτωση των διαφορών μεταξύ των εκτιμήσεων των εσόδων από νοσήλεια και των τελικώς 

βεβαιωθέντων ποσών στο λογαριασμό «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και στους λογαριασμούς της κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος και της Καθαρής Θέσης. 

5. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων του κονδυλίου της κατάστασης 

χρηματοοικονομικής θέσης «Εμπορικές υποχρεώσεις» ύψους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 € 5.346.365, 

επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης από προμηθευτές και με εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών 

επιβεβαίωσης, υπόλοιπα που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 63% επί του δείγματος που επελέγη και περίπου 

49% επί του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού. Για τα υπόλοιπα των προμηθευτών που επελέγησαν και δεν 

επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες και αντιστοιχούν σε ποσό € 1.485.866, 

δεν κατέστη δυνατόν να λάβουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία 

των εν λόγω υποχρεώσεων. 

6. α) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολή από τους πέντε εκ των οχτώ 

Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές 

πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. β) Με βάση τις 

επιστολές των τριών Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές από τρίτους και 

εργαζομένων κατά του Νοσοκομείου διεκδικώντας αποζημιώσεις και λοιπά ποσά, ύψους € 4.048.494. Η τελική 

έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση 

να εκτιμήσουμε εάν η ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη ύψους € 1.131.109 (που περιλαμβάνεται στο κονδύλι της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις») επαρκεί για τη διευθέτηση των 

ανωτέρω υποθέσεων. Συνεπώς, λόγω των ανωτέρω α) και β) και λαμβάνοντας υπόψη την απουσία διαδικασιών 

καταγραφής και παρακολούθησης των δικαστικών αξιώσεων κατά του Νοσοκομείου, διατηρούμε επιφύλαξη για την 

ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από την ύπαρξη επιπλέον αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του Νοσοκομείου και 

από την τελική διευθέτηση των εκκρεμών αγωγών, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της 

κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων στην Καθαρή Θέση και στην περιουσιακή κατάσταση του 

Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

7. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

2013 έως και την κλειόμενη χρήση. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Το Νοσοκομείο δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 

πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση 

του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από το 
Νοσοκομείο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη 
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με επιφύλαξη. 

Έμφαση Θεμάτων  

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής θέματα: 

1. Στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη επί των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.  

2. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων, με βάση το άρθρο 111 του Ν. 4600/2019, 
προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, θα διαγραφούν, μέχρι το ύψος της χρηματοδότησης του 
Νοσοκομείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για καθένα από τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι απαιτήσεις του 
Νοσοκομείου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, προέρχονται από 
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους του Οργανισμού (εισπρακτέα νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω 
έτη, με ταυτόχρονη διαγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Νοσοκομείο, που 
προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις το Νοσοκομείο υποχρεούται να 
προβεί στην απεικόνιση του αποτελέσματος των ανωτέρω διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές 
καταστάσεις της επόμενης χρήσης 2019. Από τη λογιστικοποίηση της απόφασης αυτής θα μειωθεί η καθαρή θέση 
του Νοσοκομείο μέσω της διαγραφής απαιτήσεων από τον ΕΟΠΠΥ έναντι αντίστοιχων αποθεματικών ποσού € 
23.590.553 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

3. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων, στην κλειόμενη χρήση το Νοσοκομείο 
αναγνώρισε έσοδα από μισθώματα κυλικείου και αντίστοιχες απαιτήσεις ύψους € 351.188 που αφορούν τα έτη 1999 
έως 2001. Τα ανωτέρω μισθώματα έχουν βεβαιωθεί στο σύνολό τους (πλέον των νόμιμων τόκων που δεν έχουν 
αναγνωριστεί στα έσοδα της κλειόμενης χρήσης) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη. Επιπρόσθετα, λόγω της 
σημαντικής αβεβαιότητας αναφορικά με την ανακτησιμότητα των ανωτέρω απαιτήσεων καθώς έχει παρέλθει 
σημαντικό χρονικό διάστημα από τις χρήσεις τις οποίες αφορούν, το Νοσοκομείο διενήργησε ισόποση πρόβλεψη 
για την κάλυψη ζημίας από την ενδεχόμενη μη είσπραξή τους. 

 

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

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων   

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του 
Νοσοκομείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Νοσοκομείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν 
έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση 
ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την 
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γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 

που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 

ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του 

Νοσοκομείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3697/2008 υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών 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 οικονομικές  καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4600/2019, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων, το 
οποίο είχε περιέλθει αρχικά στις Δ.Υ.ΠΕ., (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 
3370/2005 - Α΄ 176), επανέρχεται στα νοσοκομεία με μόνη την έκδοση πράξης από τον Υπουργό Υγείας και 
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Έως την ημερομηνία της παρούσης 
έκθεσης, η αντίστοιχη πράξη του Υπουργού Υγείας δεν έχει εκδοθεί. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει επίδραση 
στην Καθαρή Θέση του Νοσοκομείου καθώς η κινητή και ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου δεν είχε 
αρχικώς αποαναγνωριστεί. 
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Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019 
 
 
 
 
 
Δημήτρης Τ. Παπάζης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 22381 

 
 
 
 
 
Γεώργιος Ν. Νίκου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

ΑΜ ΣΟΕΛ 171 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 
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(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

  Σημείωση 
από 1.1.2018 

έως 31.12.2018 
από 1.1.2017 

έως 31.12.2017 

Έσοδα από παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών   15.856.131 13.854.013 

Επιχορηγήσεις/Λοιπά έσοδα 5 18.050.704 16.668.487 

Αναλώσεις  υλικών   (6.185.323) (6.298.000) 

Αποσβέσεις περιόδου 6 (728.061) (1.255.263) 

Παροχές σε εργαζομένους 7 (17.159.680) (16.121.470) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  8 (2.813.216) (2.228.898) 

Κέρδη προ φόρων  χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

  
                        

7.020.555 4.618.869 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 144.849 78.934 

Κέρδη προ φόρων 
  

7.165.404 4.697.803 

Φόρος εισοδήματος 1.613 879 

Κέρδη μετά φόρων   7.163.791 4.696.924 

        

Λοιπά έσοδα       

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

15.2 3.470.486 6.730.990 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   10.634.277 11.427.914 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

  Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10 9.614.567 9.936.111 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10.1 22.998 15.100 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   9.637.565 9.951.211 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα 11 1.462.571 1.515.322 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 12 57.363.389 45.140.882 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας τους 
μέσω αποτελεσμάτων 

13 1.815 2.280 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 5.707.242 6.459.204 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   64.535.016 53.117.688 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   74.172.581 63.068.899 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής 

      

Μετοχικό κεφάλαιο 15.1 1.461.294 1.461.294 

Κέρδη εις νέο   37.182.862 30.019.071 

Λοιπά αποθεματικά 15.2 23.590.553 20.120.067 

Σύνολο καθαρής θέσης   62.234.708 51.600.431 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Κρατικές επιχορηγήσεις 16 4.261.541 4.536.865 

Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 18.1 1.131.109 590.427 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   5.392.650 5.127.292 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 17 6.545.222 6.341.175 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   6.545.222 6.341.175 

Σύνολο υποχρεώσεων   11.937.873 11.468.467 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   74.172.581 63.068.899 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

   Μετοχικό 
κεφάλαιο  

 Κέρδη εις 
νέο  

 Αποθεματικά   Σύνολο  
  

          

1-Ιαν-17 1.461.294 25.322.148 13.389.077 40.172.518 

Κέρδη περιόδου   4.696.924   4.696.924 

Εισφορά χρήσεως από το κράτος  (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 )     6.730.990 6.730.990 

31-Δεκ-17 1.461.294 30.019.071 20.120.067 51.600.431 

          

1-Ιαν-18 1.461.294 30.019.071 20.120.067 51.600.431 

Κέρδη περιόδου   7.163.791   7.163.791 

Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 )     3.470.486 3.470.486 

31-Δεκ-18 1.461.294 37.182.862 23.590.553 62.234.708 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

    
από 1.1.2018 

έως 31.12.2018 
από 1.1.2017 

έως 31.12.2017 

Κέρδη χρήσης   7.163.791 4.696.924 

Προσαρμογές        

Προβλέψεις εκμετάλλευσης (επισφάλειες  & επίδικες υποθέσεις)   1.051.990 0 

Διαγραφή προβλέψεων   (19.318) (665) 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων   728.061 1.255.263 

Διαφορές αποτίμησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   465 (690) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    (144.849) (78.934) 

Αποσβέσεις (έσοδο) επιχορηγήσεων   (335.587) (467.312) 

    8.444.554 5.404.586 

Πλέον/μείον       

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως       

Μείωση αποθεμάτων   52.751 51.888 

(Αύξηση) απαιτήσεων   (12.714.497) (10.493.095) 

Αύξηση υποχρεώσεων   204.047 135.273 

    (4.013.145) (4.901.348) 

Πλέον/μείον       

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος       

Πληρωθέντες τόκοι   (43) (28) 

Εισπραχθέντες τόκοι   144.891 78.962 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.868.296) (4.822.414) 

        

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων   (414.415) (85.995) 

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς   60.262 240.000 

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (354.153) 154.005 

        

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 )   3.470.486 6.730.990 

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3.470.486 6.730.990 

        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   (751.962) 2.062.581 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 6.459.204 4.396.623 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης   5.707.242 6.459.204 
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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. για πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε την 31η 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 1/1-31/12/2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου με την πράξη αριθμ. 24/31-7-2019 θέμα 10ο. 

2.2 Χρήση εκτιμήσεων από τη Διοίκηση 

 

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 
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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.  

 

2.3 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

2.3.1 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 στο Νοσοκομείο. Η εκτίμηση του 

Νοσοκομείου σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  

 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο α) παρέχει την επιλογή σε 

όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 

πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι 

δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή 

απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες έχουν επιλέξει να αναβάλουν την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

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

διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με 

βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε 

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

των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν σημαντικές 

μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου.  

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”  

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από 

τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει 

επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό 
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και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν σημαντικές 

μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου.  

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”  

 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν 

μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα. Η διερμηνεία αυτή δεν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου.  

 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”  

 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να 

επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή 

θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου.  

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»  

 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. 

Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση 

των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο 

ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  

Την 1 Ιανουαρίου 2018, το Νοσοκομείο υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 15, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη 

αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίστηκε σωρευτικά στο «Υπόλοιπο κερδών 

εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώθηκαν. Ωστόσο, το Νοσοκομείο δεν είχε καμία επίδραση 

στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση του κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν 

έγινε καμία προσαρμογή στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  

 

ΤΟ ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Αποτίμηση» για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, 

συνοψίζοντας τις τρεις όψεις της λογιστικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών μέσων: την ταξινόμηση 

και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης.  

Το Νοσοκομείο εφάρμοσε το πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσει 

τις συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών.  

Η υιοθέτηση του ΔΧΠΑ 9 πραγματοποιήθηκε χωρίς την αναθεώρηση των συγκριτικών πληροφοριών 

και συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν 

εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην 

χρηματοοικονομική θέση έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2018. Ωστόσο, το Νοσοκομείο δεν είχε καμία επίδραση 

στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση του κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 λόγω ότι οι 

πιθανότητες αθέτησης των όρων των απαιτήσεων του είναι μηδενικές καθώς σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων 
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προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» 

την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 

(α) Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική αναγνώριση θα 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη 

αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η ταξινόμηση βασίζεται στα εξής δύο κριτήρια: το 

επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί το Νοσοκομείο για τη διαχείριση των συγκεκριμένων στοιχείων και τα 

χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών τους ροών, δηλαδή εάν οι σχετικές ταμειακές ροές αποτελούνται 

μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκους. 

Η πολιτική του Νοσοκομείου για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παραμένει σε μεγάλο βαθμό η 

ίδια με αυτή που ακολουθούνταν βάσει του ΔΛΠ 39. 

 

(β) Απομείωση 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση 

των ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του 

ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών. 

Αναφορικά με τους ‘Πελάτες’, το Νοσοκομείο εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου 

και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό  

αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά 

την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των 

πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

υπολογίζονται για 12μηνη περίοδο. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τη 12μηνη περίοδο είναι η αναλογία 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου που προκύπτει από πιστωτικά γεγονότα που είναι πιθανόν να συμβούν σε διάστημα 12 μηνών από 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου 

από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη θα βασιστεί στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια 

ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

Για την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών με βάση την ιστορικότητα των εισπράξεων 

διενεργήθηκε σχετική ανάλυση. Δεν προέκυψε κάποια επίδραση έτσι ώστε να αναπροσαρμοστούν κονδύλια της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 

  

(γ) Λογιστική Αντιστάθμισης 

Κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής, δεν υπήρχαν υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης. 

2.3.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρία  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 

μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, 

εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από 
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την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο 

εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως τη λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων του 

Νοσοκομείου.  

 

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το 

ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων 

συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

Σκοπός τουπροτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να 

παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 

συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι 

σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 

συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής 

θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση 

κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές 

ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)  

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισμός του ουσιώδους” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, 

έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο 

ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) Οι τροποποιήσεις που 
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παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως 

σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.  

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση 

αυτή.  

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

IAS 23 “Κόστος δανεισμού”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό 

είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

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 1/1-31/12/2018 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 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.  
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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 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. 
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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. 

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. 
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 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 

 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. 
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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 

«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. 
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Περαιτέρω για την ανάλυση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η πιθανότητα αθέτησης των όρων 

των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, θεωρήθηκε ως μηδενική.  

 

(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 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 
  

 

31.12.2018 31.12.2017 

Τακτικές Επιχορηγήσεις εξόδων από Ελληνικό Δημόσιο  16.197.772 15.772.752 

Έσοδα από μισθώματα 20.379 27.032 

Απόσβεση επιχορηγήσεων 335.587 467.312 

Οφέλημα από Clawback 610.094 242.458 

Λοιπά έσοδα 886.873 148.933 

 

18.050.704 16.668.487 

 
  6. Αποσβέσεις 
  

 

31.12.2018 31.12.2017 

Αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων 478.749 478.749 

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 5.867 11.978 

Αποσβέσεις μηχανημάτων 174.633 702.009 

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 65.478 60.300 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.334 2.229 

Σύνολο 728.061 1.255.263 

 
  7. Παροχές σε εργαζομένους 
  

 

31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 15.783.762 14.874.220 

Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού 1.374.918 1.247.250 

Λοιπές παροχές 1.000 0 

Σύνολο 17.159.680 16.121.470 

 
  8. Λοιπά έξοδα 
  

 

31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες 428.598 382.779 

Εισφορά υπέρ 6ης Υγιειονομικής Περιφέρειας 76.977 104.548 
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Ηλεκτρικό Ρεύμα   322.968 351.433 

Ύδρευση 150.864 145.502 

Τηλεπικοινωνίες  28.272 37.358 

Ενοίκια κτιρίων 25.961 31.783 

Ασφάλιστρα 2.486 2.525 

Επισκευές και συντηρήσεις 452.703 470.980 

Καθαρισμοί κτιρίων 0 165.317 

Μεταφορικά 800 400 

Έξοδα ταξιδιών 3.943 1.328 

Προβολή και διαφήμιση 1.693 3.491 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 112.283 433.718 

Λοιπά έξοδα 153.679 97.736 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 491.990 0 

Προβλέψεις για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 560.000 0 

Σύνολο 2.813.216 2.228.898 

 
  9. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 
  

 

31.12.2018 31.12.2017 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (43) (28) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 144.891 78.962 

Σύνολο 144.849 78.934 
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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-17 11.979.192 596.171 11.607.666 2.773.703 319.685 27.276.418 

Προσθήκες 0 0 28.781 39.885   68.666 

31-Δεκ-17 11.979.192 596.171 11.636.448 2.813.588 319.685 27.345.084 

              

1-Ιαν-18 11.979.192 596.171 11.636.448 2.813.588 319.685 27.345.084 

Προσθήκες 0 0 379.349 23.834   403.183 

31-Δεκ-18 11.979.192 596.171 12.015.797 2.837.422 319.685 27.748.267 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

1-Ιαν-17 (3.239.194) (578.167) (9.779.950) (2.558.627) 0 (16.155.938) 

Αποσβέσεις περιόδου (478.749) (11.978) (702.009) (60.300) 0 (1.253.035) 

31-Δεκ-17 (3.717.943) (590.145) (10.481.959) (2.618.926) 0 (17.408.973) 

              

1-Ιαν-18 (3.717.943) (590.145) (10.481.959) (2.618.926) 0 (17.408.973) 

Αποσβέσεις περιόδου (478.749) (5.867) (174.633) (65.478) 0 (724.727) 

31-Δεκ-18 (4.196.692) (596.012) (10.656.592) (2.684.404) 0 (18.133.699) 

              

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 8.261.249 6.026 1.154.489 194.662 319.685 9.936.111 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 7.782.500 159 1.359.205 153.018 319.685 9.614.567 
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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 6η Δ.Υ.Π.Ε. και το Νοσοκομείο έχει το 

δικαίωμα αποκλειστικής χρήση και διαχείρισης της. Με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4600/2019, το σύνολο της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων, το οποίο είχε περιέλθει αρχικά στις Δ.Υ.ΠΕ., (σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3370/2005 - Α΄ 176), επανέρχεται στα νοσοκομεία με μόνη 

την έκδοση πράξης από τον Υπουργό Υγείας και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή 

συμβολαίου. Έως την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης, η αντίστοιχη πράξη του Υπουργού Υγείας δεν 

έχει εκδοθεί. Να σημειωθεί ότι με βάση τις διατάξεις του του Ν 4600/2019, δεν θα υπάρξει επίδραση στην 

περιουσιακή κατάσταση και στην καθαρή θέση του Νοσοκομείου, καθώς η κινητή και ακίνητη περιουσία 

του Νοσοκομείου δεν είχε αρχικώς αποαναγνωριστεί (με τις διατάξεις του Ν. 3527/2007).  

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

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

Νοσοκομείου. 

 

10.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου αναλύονται ως ακολούθως: 

  Λογισμικά 

Κόστος κτήσεως   

1-Ιαν-17 0 

Προσθήκες 17.329 

31-Δεκ-17 17.329 

    

1-Ιαν-18 17.329 

Προσθήκες 11.232 

31-Δεκ-18 28.561 

    

Σωρευμένες αποσβέσεις   

1-Ιαν-17 0 

Αποσβέσεις περιόδου (2.229) 

31-Δεκ-17 (2.229) 

    

1-Ιαν-18 (2.229) 

Αποσβέσεις περιόδου (3.334) 

31-Δεκ-18 (5.563) 

    

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 15.100 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 22.998 
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11. Αποθέματα 
  

Τα αποθέματα του νοσοκομείου αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2018 31.12.2017 

Φαρμακευτικό υλικό 817.736 788.576 

Υγειονομικό υλικό 326.957 413.293 

Τρόφιμα & ποτά 2.608 1.546 

Σύνολο Α' & βοηθητικών υλών & υλικών συσκευασίας 1.147.301 1.203.416 

Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου 92.480 69.038 

Λοιπά αναλώσιμα υλικά 222.789 242.869 

Σύνολο Αναλωσίμων Υλικών 315.269 311.906 

Σύνολο αποθεμάτων  1.462.571 1.515.322 

 

 

Επί των αποθεμάτων του Νοσοκομείου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
 

Οι απαιτήσεις του νοσοκομείου αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2018 31.12.2017 

Ελληνικό Δημόσιο 41.667.794 24.759.380 

ΝΠΔΔ 28.054 28.997 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0 1.535 

Λοιποί 3.142.060 2.106.108 

 

44.837.908 26.896.020 

Απαιτήσεις από μισθώματα 482.429 0 

Επισφαλείς απαιτήσεις 452.559 448.830 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12.531.313 18.244.862 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (940.820) (448.830) 

Σύνολο 57.363.389 45.140.882 

  

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.  Το Νοσοκομείο στην κλειόμενη χρήση καταχώρησε μισθώματα κυλικείου ύψους € 351.188 που 

αφορούν τα έτη 1999 έως 2001 λόγω ότι εκπνέει το δικαίωμα παραγραφής τους. Τα μισθώματα αυτά έχουν 

βεβαιωθεί εις ολόκληρων στη Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη. Για τα μισθώματα αυτά διενήργησε ισόποση πρόβλεψη η 

οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. 

 

13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων 
 

 
31.12.2018 31.12.2017 

Μετοχές σε Τράπεζα της Ελλάδος 1.815 2.280 

Σύνολο 1.815 2.280 

  

   

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

 
31.12.2018 31.12.2017 

Μετρητά 28 0 

Καταθέσεις όψεως 5.707.214 6.459.204 

Σύνολο 5.707.242 6.459.204 

  

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

15 Καθαρή Θέση 

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 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 
 

 

31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο έναρξης 4.536.866 4.764.177 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 60.262 240.000 

Απόσβεση επιδοτήσεων (335.587) (467.312) 
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Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 4.261.541 4.536.866 

  

 

 

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 

31.12.2018 31.12.2017 

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.346.365 5.151.359 

Φόροι και συναφείς υποχρεώσεις 734 0 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0 0 

Επιταγές πληρωτέες 212.233 82.762 

Επιστρεπτέες επιχορηγήσεις 421.829 335.760 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 564.061 771.294 

Σύνολο 6.545.222 6.341.175 

  

  

 

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: 

 

31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο προβλέψεων προηγούμενης χρήσης 590.427 591.092 

Νέα πρόβλεψη 560.000 0 

Διαγραφή (19.318) (665) 

Υπόλοιπο προβλέψεων στο τέλος της χρήσης 1.131.109 590.427 

 

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 2018 Χρήση 2017 

Παροχές χρήσεως 38.122 38.122 

Υποχρεώσεις 0 0 
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20. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 σημαντικά γεγονότα, που να αφορούν 

το Νοσοκομείο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

Με βάση το άρθρο 111 του Ν. 4600/2019, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, θα διαγραφούν, 

μέχρι το ύψος της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για καθένα από τα έτη 

2015, 2016 και 2017, οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου 

τιμολόγησής τους, προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους του Οργανισμού 

(εισπρακτέα νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω έτη, με ταυτόχρονη διαγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Νοσοκομείο, που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες 

διατάξεις το Νοσοκομείο υποχρεούται να προβεί στην απεικόνιση του αποτελέσματος των ανωτέρω διαγραφών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της επόμενης χρήσης 2019. Από την απεικόνιση 

αυτή θα μειωθεί η καθαρή θέση του Νοσοκομείο μέσω της διαγραφής απαιτήσεων από τον ΕΟΠΠΥ έναντι 

αντίστοιχων αποθεματικών ποσού € 23.590.553 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 

 

Άρτα, 30 Ιουλίου 2019 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

«ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.» 
  

 

Μπαλάσκας Βασίλειος Τσατσαρώνη Μαρία Σμαράιδος Σπ. Βασίλειος 
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 310954 Α.Δ.Τ.: ΑΗ 745133 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 219749   

ΑΜΟΕΕ: 99749/Α Τάξης 
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