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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και το Ν.3329/2005, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου μας για την οικονομική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. Η χρήση που 

έληξε ήταν η 9η χρήση στην οποία το Νοσοκομείο εφάρμοσε το Διπλογραφικό Σύστημα παρακολούθησης των 

συναλλαγών του. 

Το Νοσοκομείο, έως την 31 Δεκεμβρίου 2009, τηρούσε τα λογιστικά του βιβλία και κατάρτιζε τις 

οικονομικές καταστάσεις με βάση το Π.Δ. 146/2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, όπως ορίζει ο Νόμος 

3599/2007 (άρθρο 27), το Νοσοκομείο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών 

μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων με τις απαραίτητες κατά 

την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση 

αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση του Νοσοκομείου και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων 

του. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

- Οι προσθήκες ενσώματων ακινητοποιήσεων της χρήσεως 2020 ανήλθαν σε ευρώ 327 χιλιάδες και 

περιλαμβάνουν κυρίως κόστος αγοράς μηχανημάτων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού. 

- Οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου μειώθηκαν κατά 22% περίπου, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

διόγκωση των απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία αφού υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην είσπραξή 

ή τον συμψηφισμό τους. 

- Τα Διαθέσιμα του Νοσοκομείου κατά την 31/12/2020 μειώθηκαν κατά 50% περίπου σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, γεγονός που οφείλεται στην αποπληρωμή υποχρεώσεων. 

- Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του νοσοκομείου αυξήθηκαν οριακά κατά 7% περίπου. Γεγονός που ίσως 

οφείλεται και μικρότερη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για την αποπληρωμή των προμηθευτών. 

- Η αύξηση του λογαριασμού «Μεταγενέστερες Εισφορές» των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 54% οφείλεται κατά 

αποκλειστικά στην χρηματοδότηση για αποπληρωμή υποχρεώσεων ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που 

έλαβε το Νοσοκομείο από το Υπουργείο Υγείας δίχως να υπάρξει αντίστοιχα κάποιος συμψηφισμός των 

χρηματοδοτήσεων αυτών με απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ, όπως συνέβη κατά την διάρκεια της προηγούμενης 

χρήσης.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Τα «Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών» παρουσίασαν μείωση κατά 13,2% περίπου και 

οφείλεται στην μείωση των ημερών νοσηλείας ασθενών λόγω των δυο lock-down που επιβλήθηκαν κατά την 

διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ως μέτρο περιστολής εξάπλωσης της επιδημίας covid-19, αντίστοιχα οι 

«Επιχορηγήσεις/Λοιπά έσοδα» αυξήθηκαν κατά 29,16% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Τα «Χρηματοοικονομικά Έσοδα» αφορούν έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηματικών διαθεσίμων τα 

οποία μειώθηκαν κατά 56% περίπου σε αντιστοιχία με την προηγούμενη χρήση. 

Οι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» παρουσίασαν αύξηση κατά 19,61% περίπου, οι «Αναλώσεις 

Υλικών» παρουσίασαν αύξηση κατά 1,5% περίπου και οι «Λοιπές δαπάνες» παρουσίασαν αύξηση κατά 40% 

περίπου. 

Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι θετικό και ανήλθε στο ποσό των 3.983.434,45 ευρώ έναντι κερδών 
5.385.741,51 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, ήτοι μείωση κερδών κατά 26,04% περίπου που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην μείωση των εσόδων για νοσηλείες ασθενών. 

 
 
 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Από την ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης έως σήμερα δεν συνέβησαν 

σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων και 

την χρηματοοικονομική θέση του Νοσοκομείου της 31.12.2020. 

Μη διορθωτικά γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων 

 

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. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, το Νοσοκομείο εκτιμά κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις απομείωσης των 
απαιτήσεων. Το 2020, η διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε σε αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των 
απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Λαμβάνοντας υπόψη  της , τη ληκτότητα των απαιτήσεων και των μη 
τιμολογηθεντων εσόδων αποφάσισε να διαγράψει συνολικό ποσό 19.860.654,27€  μέσω των ίδιων κεφαλαίων. 
Για τις εν λόγω απαιτήσεις  είχε εγγραφεί στην προηγούμενη χρήση σωρευμένη ζημιά απομείωσης ποσού € 
20.760 χιλ  βάση του ΦΕΚ 4828/Β/2019. 

Η μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης  και συγκεκριμένα  η διαγραφή των απαιτήσεων από των ΕΟΠΥ δεν 
είναι διορθώσεις λάθους και η επίδραση της καταχωρίζεται στην περίοδο που πραγματοποιείται. 

Μέσω των διαγράφων αυτών η διοίκηση του Νοσοκομείου, εκτιμά  ότι το σύνολο των 
απαιτήσεων  εμφανίζεται στην ανακτήσιμη αξία τους 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή λοιπά διευθυντικά 

στελέχη του Νοσοκομείου και τις οικογένειές τους. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της 

αγοράς. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του 
Νοσοκομείου και έχουν ως κάτωθι: 

 

Κατηγορία 
Αμοιβές Δ.Σ. - 

Έξοδα 
Παράστασης 

Τακτικές 
Αποδοχές 

Εργοδοτική 
Εισφορά 

Σύνολο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Διοικητής 0,00 38.961,84 8.232,60 47.194,44 0,00 0,00 
Μέλη Δ.Σ.  
(προσωπικό Νοσοκομείου) 

0,00 22.284,00 4.708,56 26.992,56 0,00 0,00 

Μέλη Δ.Σ.  
(εκτός Νοσοκομείου) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. 
(προσωπικό Νοσοκομείου) 

0,00 30.540,00 6.453,12 36.993,12 0,00 0,00 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.  
(εκτός Νοσοκομείου) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 91.785,84 19.394,28 111.180,12 0,00 0,00 

 
 
Εκτός των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες σημαντικές συναλλαγές του Νοσοκομείου με συνδεδεμένα 

μέρη. 
  
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 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 3.100,00τ.μ.. 

Το έτος 1990 άρχισε η κατασκευή νέου κτιρίου του Νοσοκομείου σε έκταση 30.242,67τ.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 
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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 2020 είναι η πιο κάτω:  

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

• Ανθρώπινο δυναμικό:      635                           

• Προϋπολογισμός 2020:    20.342.656,01 €  

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. 
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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 

 

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 
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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 

Ντάκουλας Ευάγγελος  Διοικητής & Πρόεδρος ΔΣ 

Σιντελες Γεώργιος  Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Χαρίτος Χρήστος  Μέλος ΔΣ 

Τσιρώνης Ιωάννης  Μέλος ΔΣ 

Γιώτης Χρήστος  Μέλος ΔΣ 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Πιστεύοντας ότι η πορεία του Νοσοκομείου κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, σας καλούμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020, 

δηλαδή την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, τον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων 

Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνημμένες Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, 

για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

 
Άρτα , 27 Ιουλίου 2021 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ντάκουλας Ευάγγελος 

Διοικητής & Πρόεδρος ΔΣ  
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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 θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2020, 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 λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 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 2020, 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  

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι  

 

1. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου χρήζει βελτιώσεων ως προς την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των αποθηκών των τμημάτων (κλινικών), τις διαδικασίες καταγραφής, 

αναλώσεων και φυσικών απογραφών των αποθεμάτων φαρμακευτικού και υγειονομικού 

υλικού και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους, καθώς δεν παρέχει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποθήκης των κλινικών ώστε να υπάρχει σαφής 

εικόνα του αποθέματος και των αναλώσεων ανά πάσα στιγμή και της αποτίμησης τους. 

Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας του  

κονδυλίου  «Αποθέματα» € 1.410 χιλ και του κόστους αγαθών και παροχής υπηρεσιών της 

χρήσεως. 

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα,  διαγράφηκαν απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες  συνολικού ποσού 

€ 19.860 χιλ ,  απευθείας μέσω των Ίδιων Κεφαλαίων  αντί να επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσης, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα 

κατά το ποσό των € 19.860 χιλ. 

3. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολή από το 

σύνολο των συνεργαζόμενων με την επιχείρηση Νομικών Συμβούλων αναφορικά i) με την 
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κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματων βαρών επ’ αυτών και ii) με τυχόν άλλες 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται 

να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Λόγω του γεγονότος 

αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας. 

4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν προχώρησε στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» , ΔΠΧΑ 9 « 

Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 19: «Παροχές σε Εργαζόμενους» .Λόγω του 

γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες  επιπτώσεις  στην 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, Συνολικών Εσόδων και της Κατάστασης 

Ταμειακών Ροών. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

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 με επιφύλαξη. 

 

Έμφαση Θέματών 

Εφιστούμε την προσοχή σας  στα εξής : 

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 που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του 

Νοσοκομείου είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του 

Νοσοκομείου.  

2. Στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι με βάση το άρθρο 

9 του Ν. 4600/2020, 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. 

 
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 καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%9B%CE%A0_19&action=edit&redlink=1
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εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 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 ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες 

του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. 

 

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 τη γνώμη μας. 

Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 

από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

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

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου 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.  
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• 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 

α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31.12.2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Γενικό 

Νοσοκομείο Άρτας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

β) Το Νοσοκομείο άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από 

την 1.1.2008 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα 

με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 

146/2003).  

γ) 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.  

 

 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Αν. Μάνος Σπυρίδων Μήλιος 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182 
Α.Μ. ΕΛΤΕ 2784 
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atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

  Σημείωση 
από 1.1.2020 

έως 31.12.2020 

από 1.1.2019 

έως 31.12.2019 

Έσοδα από παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών   12.858.850,87 14.819.701,73 

Αναλώσεις  υλικών   (6.385.153,73) (6.290.169,49) 

Επιχορηγήσεις/Λοιπά έσοδα 5 21.190.862,84 16.406.661,92 

Αποσβέσεις περιόδου 6 (687.762,38) (703.631,47) 

Παροχές σε εργαζομένους 7 (20.365.251,15) (17.026.179,74) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  8 (2.662.639,88) (1.900.310,32) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 
  3.948.906,57 5.306.072,63 

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 35.271,89 80.203,28 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (31,71) (68,20) 

Κέρδη προ φόρων 

  

3.984.146,75 5.386.207,71 

      

Φόρος εισοδήματος (712,30) (466,20) 

Κέρδη μετά φόρων   3.983.434,45 5.385.741,51 

        

Λοιπά έσοδα       
Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 

10.9.2012 ) καταχωρηθείσα απευθείας στη καθαρή θέση. 
15.2 3.577.242,00 3.816.052,00 

Προσαρμογή Απαιτήσεων στην ανακτήσιμή τους αξία.   (19.860.654,27) 0,00 

Διαγραφή απαιτήσεων - Συμψηφισμός με εισφορές από 

το κράτος για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 12,15.2 0,00 (20.760.533,91) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   (12.299.977,82) (11.558.740,40) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

  
Σημείωση 

από 1.1.2020 

έως 31.12.2020 

από 1.1.2019 

έως 31.12.2019 

        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

        

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  10 8.696.020,97 9.100.650,75 

Άυλα περιουσιακά Στοιχεία  10.1 29.198,28 36.382,86 

Σύνολο μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού  8.725.219,25 9.137.033,61 

        

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        

Αποθέματα  11 1.410.386,08 1.360.536,93 

Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  12 36.836.265,30 47.295.331,45 

Λοιπές Απαιτήσεις  12 174.144,95 20.012,70 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία  13 2.370,00 2.226,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  14 1.520.328,33 3.050.539,74 

Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων  39.943.494,66 51.728.646,82 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    48.668.713,91 60.865.680,43 

        

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

        

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ        

Αρχικό Κεφάλαιο  15.1 1.461.293,56 1.461.293,56 

Μεταγενέστερες εισφορές  15.2 10.223.312,66 6.646.070,66 

Αποτελέσματα εις νέον    26.691.383,96 42.568.603,78 

Σύνολο Καθαρής Θέσης    38.375.990,18 50.675.968,00 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        

Λοιπές προβλέψεις 18.1 1.504.732,98 1.546.364,15 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17 3.439,52 3.439,52 

Κρατικές Επιχορηγήσεις  16 3.759.717,22 3.963.003,14 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων    5.267.889,72 5.512.806,81 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  18 4.446.770,82 4.158.918,12 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  18 712,30 466,20 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  18 577.350,89 517.521,30 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων    5.024.834,01 4.676.905,62 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων    10.292.723,73 10.189.712,43 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    48.668.713,91 60.865.680,43 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

   Μετοχικό 

κεφάλαιο  
 Κέρδη εις νέο  

Μεταγενέστερες 

Εισφορές 
 Σύνολο  

  

          

1-Ιαν-19 1.461.293,56 37.182.862,27 23.590.552,57 62.234.708,40 

          

Κέρδη προηγούμενης περιόδου 

(2019) 
0,00 5.385.741,51 0,00 5.385.741,51 

Εισφορά χρήσεως από το κράτος  

(ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 ). 
0,00 0,00 3.816.052,00 3.816.052,00 

Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ 

με εισφορές από το κράτος για 

εξόφληση υποχρεώσεων. 

0,00 0,00 (20.760.533,91) (20.760.533,91) 

31-Δεκ-19 1.461.293,56 42.568.603,78 6.646.070,66 50.675.968,00 

          

1-Ιαν-20 1.461.293,56 42.568.603,78 6.646.070,66 50.675.968,00 

          

Κέρδη τρέχουσας περιόδου (2020) 0,00 3.983.434,45 0,00 3.983.434,45 

Εισφορά χρήσεως από το κράτος 

(ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 ). 
0,00 0,00 3.577.242,00 3.577.242,00 

Προσαρμογές Απαιτήσεων στην 

ανακτήσιμή τους αξία. 
0,00 (19.860.654,27) 0,00 (19.860.654,27) 

31-Δεκ-20 1.461.293,56 26.691.383,96 10.223.312,66 38.375.990,18 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

     
από 1.1.2020 

έως 31.12.2020 

από 1.1.2019 

έως 31.12.2019 

        

Αποτελέσματα χρήσης (μετά φόρων)   3.983.434,45 5.385.741,51 

        

Προσαρμογές        

Προβλέψεις εκμετάλλευσης (επισφάλειες  & επίδικες υποθέσεις)   0,00 500.000,00 

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων   (144,00) (411,00) 

Διαγραφή προβλέψεων   (41.631,17) (81.305,61) 

Αποσβέσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων   687.762,38 703.631,47 

Έκτακτες ζημίες   (854.000,94) 0,00 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα   (35.096,18) (79.724,08) 

Αποσβέσεις (έσοδο) επιχορηγήσεων   (278.691,39) (300.195,82) 

Ληφθείσες Δωρεές παγίων   44.447,23 1.658,00 

Σύνολο Προσαρμογών   (477.354,07) 743.652,96 

    3.506.080,39 6.129.394,47 

Πλέον/μείον       

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως       

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων   (49.849,15) 102.033,65 

(Αύξηση) απαιτήσεων   (8.701.718,50) (10.712.489,43) 

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων   347.928,39 (1.868.316,35) 

Σύνολο Μεταβολών   (8.403.639,26) (12.478.772,13) 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (4.897.558,87) (6.349.377,66) 

        

Πλέον/μείον       

Πληρωθέντες τόκοι   (31,71) (68,20) 

Εισπραχθέντες τόκοι   35.127,89 79.792,28 

Καθαρές Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   (4.862.462,69) (6.269.653,58) 

        

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων   (327.250,10) (203.100,19) 

Επιστραφείσες επενδυτικές επιχορηγήσεις   0,00 (0,40) 

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς   82.259,38 (0,00) 

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (244.990,72) (203.100,59) 

        

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισφορά χρήσεως από το κράτος (ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 10.9.2012 )   3.577.242,00 3.816.052,00 

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)   3.577.242,00 3.816.052,00 

        

Καθαρή μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α+β+γ)   (1.530.211,41) (2.656.702,17) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της 

χρήσης 
  3.050.539,74 5.707.241,91 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της 

χρήσης 
  1.520.328,33 3.050.539,74 
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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. 

ToΝοσοκομείο διαθέτει σήμερα 220κλίνες 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 εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι 

σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε 

όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 

Οι λογιστικές αρχές που παρατίθενται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εφαρμοσθεί με 

συνέπεια σε όλες τις χρήσεις. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου με την πράξη αριθμ. 28/27.07.2021 θέμα 1ο . 

 

2.2 Νόμισμα παρουσίασης  

 

Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας της έδρας του Νοσοκομείου) και όλα τα 

ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.3 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 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.  

Οι βασικές εκτιμήσεις και κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε 

να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

(i) Εκτίμηση ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών (συντελεστής απόσβεσης) To Νοσοκομείο 

προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων της καθώς 

και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε κάθε ετήσια περίοδο 

αναφοράς. Την 31/12/2020 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

(ii) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή 

επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης απομείωσης 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 

ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης 

για απομείωση απαιτήσεων προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ώστε να αντανακλά την 

πιθανή σχετική απώλεια. Αποτελεί πολιτική του Νοσοκομείου να μη διαγράφεται καμιά απαίτηση μέχρι να 

εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.  

Στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να 

καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, εκτός από την υιοθέτηση των τροποποιήσεων 

ορισμένων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χρήσεις που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 (βλ. παράγραφο 2.4.). 

 

2.4 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

2.4.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 
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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. 

 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020 
 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν 
καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 
καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο 
κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με 
την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την 
αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς 
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω 
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της 
συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 
περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη 
για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες 
μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 
περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. 

 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: "Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου" 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
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Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 

συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που 

προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. 

Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση 

των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να 

παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται 

άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες 

να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο 

τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 

πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους 

ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της 

επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 

Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν 

στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 

παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους 

μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 

αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα 

υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν 

τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον 

Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η 

Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί 

σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της 

καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 

αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Το Νοσοκομείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου - Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2021) 

 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση 

μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 

και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό 

επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, 

οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές 

ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως 

αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Το 

Νοσοκομείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο 

ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις 

«Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2022) 

 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι 

εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν 

ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 
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στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 

απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος 

των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας 

των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω 

έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για 

το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν 

το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

 

Το Νοσοκομείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 

 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου 

Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 

καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. 

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις 

θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με 

σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο 

εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την 

ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 

προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Το Νοσοκομείο θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα 

κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα 

να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι 

τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού 
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θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν 

επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής 

του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση 

των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να 

διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην 

έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς 

εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Το 

Νοσοκομείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και 

σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η 

γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Το Νοσοκομείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: 

Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 

οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 

διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και 

μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Το Νοσοκομείο 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η εφαρμογή των παραπάνω καινούργιων και τροποποιημένων Προτύπων και Διερμηνειών δεν 

αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2020 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.  

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 
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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. 

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 
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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 

 

Το Νοσοκομείο δεν  σχηματίζει προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  γιατί 
τακτικό προσωπικό συνταξιοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν βαρύνει το Νοσοκομείο. 

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. 
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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. 

3.12 Έξοδα 

 

α) Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι πληρωμές βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 

ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Η Διοίκηση δεν προχώρησε στην υιοθέτηση του IFRS 16 επειδή 

αξία των μισθώσεων κρίνεται μη σημαντική και με γνώμονα ότι η επίδρασή του Προτύπου επί των οικονομικών 
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καταστάσεων του Νοσοκομείου δεν θα είναι επουσιώδης. 

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. 

3.14 Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Το Νοσοκομείο φορολογείται αποκλειστικά 

και μόνο για τα εισοδήματα από κεφάλαιο (μισθώματα, τόκοι μερίσματα κτλ), κατά συνέπεια δεν συντρέχει 

υποχρέωση αποτύπωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 
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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 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. 

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.  
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5. Επιχορηγήσεις/ Λοιπά έσοδα     

  31.12.2020 31.12.2019 

Τακτικές Επιχορηγήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  19.576.711 16.063.585 

Έσοδα από μισθώματα 24.570 12.950 

Απόσβεση επιχορηγήσεων 278.691 300.196 

Οφέλημα από Clawback 1.170.532 46.731 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 80.459 16.292 

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 0 (53.270) 

Λοιπά έσοδα 59.900 20.178 

  21.190.863 16.406.662 

      

6. Αποσβέσεις     

  31.12.2020 31.12.2019 

Αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων 498.146 480.816 

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 60 60 

Αποσβέσεις μηχανημάτων 144.904 146.063 

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 37.468 70.717 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7.185 5.975 

Σύνολο 687.762 703.631 

      

7. Παροχές σε εργαζομένους     

  31.12.2020 31.12.2019 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 16.226.637 13.357.270 

Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού 1.287.809 1.114.766 

Εργοδοτική Εισφορά 2.850.806 2.538.294 

Λοιπές παροχές 0 15.850 

Σύνολο 20.365.251 17.026.180 

      

Η κάλυψη του ανωτέρω κόστους γίνεται ως εξής:     

  31.12.2020 31.12.2019 

Απευθείας από τον Κρατικό Π/Υ 17.324.140 14.313.787 

Από επιχορήγηση για εφημερίες και υπερωρίες 1.666.213 1.600.254 

Από λοιπές επιχορηγήσεις 586.357 149.544 

Από ίδιους πόρους 788.541 962.594 

Σύνολο 20.365.251 17.026.180 

      

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά 

κατηγορίες: 
31.12.2020 31.12.2019 

Ιατρικό Προσωπικό 97 86 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 345 334 
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Διοικητικό Προσωπικό 63 62 

Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 6 6 

Τεχνικό προσωπικό 19 18 

Παραϊατρικό προσωπικό 56 54 

Λοιπό προσωπικό 19 61 

Επικουρικό ιατρικό προσωπικό 9 11 

Επικουρικό λοιπό προσωπικό 21 7 

Σύνολο 635 639 

      

8. Λοιπά έξοδα     

  31.12.2020 31.12.2019 

Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες 250.611 236.811 

Εισφορά υπέρ 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 0 692 

Ηλεκτρικό Ρεύμα   331.569 327.536 

Ύδρευση 114.191 103.535 

Ταχυδρομικά 0 11.194 

Τηλεπικοινωνίες  16.673 23.600 

Ενοίκια ακινήτων 16.510 16.510 

Ενοίκια μηχανημάτων 25.800 19.892 

Ασφάλιστρα 804 1.481 

Επισκευές και συντηρήσεις 462.672 461.452 

Φόροι και τέλη 1.814 1.089 

Έξοδα ταξιδιών 6.331 6.102 

Κόστος νοσηλείας απόρων 130.651 0 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.588 1.722 

Αποκομιδή Ιατρικών Αποβλήτων 112.092 184.240 

Λοιπά έξοδα 10.538 4.454 

Ζημίες από τακτοποιήσεις λογαριασμών 854.001 0 

Χρεωστικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών 325.796 0 

Προβλέψεις για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων 
0 500.000 

Σύνολο 2.662.640 1.900.310 

      

9. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)     

  31.12.2020 31.12.2019 

Τόκοι και έξοδα τραπεζών (32) (68) 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 34.982 79.728 

Έσοδα από αποτίμηση συμμετοχών 144 411 

Έσοδα από μερίσματα 146 64 

Σύνολο 35.240 80.135 
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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-19 11.979.192 596.171 12.015.798 2.837.422 319.685 27.748.267 

Προσθήκες πρ. χρήσης 88.585 0 47.653 47.502 0 183.740 

31-Δεκ-19 12.067.777 596.171 12.063.451 2.884.924 319.685 27.932.007 

              

1-Ιαν-20 12.067.777 596.171 12.063.451 2.884.924 319.685 27.932.007 

Προσθήκες τρέχουσας χρήσης 83.762 0 173.080 70.409 0 327.250 

Μεταφορές 319.685 0 0 0 -319.685 0 

Διαγραφές παγίων 0 0 (382.205) (41.974) 0 (424.179) 

31-Δεκ-20 12.471.223 596.171 11.854.326 2.913.358 0 27.835.079 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

1-Ιαν-19 (4.196.691) (596.011) (10.656.594) (2.684.404) 0 (18.133.700) 

Αποσβέσεις περιόδου πρ. χρήσης (480.816) (60) (146.063) (70.717) 0 (697.656) 

31-Δεκ-19 (4.677.507) (596.071) (10.802.657) (2.755.121) 0 (18.831.356) 

              

1-Ιαν-20 (4.677.507) (596.071) (10.802.657) (2.755.121) 0 (18.831.356) 

Αποσβέσεις περιόδου τρ. χρήσης (498.146) (60) (144.904) (37.468) 0 (680.578) 

Διαγραφές παγίων 0 0 330.903 41.974 0 372.877 

31-Δεκ-20 (5.175.654) (596.131) (10.616.657) (2.750.616) 0 (19.139.058) 

              

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 7.390.269 100 1.260.794 129.802 319.685 9.100.651 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2020 7.295.570 40 1.237.669 162.742 0 8.696.021 

ΑΔΑ: ΨΡ5Υ4690ΒΒ-ΤΥ4



35                                       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ – Χρήση 2021 

- 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 αναγνωριστεί (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: 

   

Κόστος κτήσεως  Λογισμικά 

1-Ιαν-19 28.561 

Προσθήκες πρ. περιόδου 19.360 

31-Δεκ-19 47.921 

    

1-Ιαν-20 47.921 

Προσθήκες τρ. Περιόδου 0 

31-Δεκ-20 47.921 

    

Σωρευμένες αποσβέσεις   

1-Ιαν-19 (5.563) 

Αποσβέσεις πρ. περιόδου (5.975) 

31-Δεκ-19 (11.538) 

    

1-Ιαν-20 (11.538) 

Αποσβέσεις τρ. περιόδου (7.185) 

31-Δεκ-20 (18.723) 

    

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 36.383 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2020 29.198 
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11. Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα του νοσοκομείου αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Φαρμακευτικό υλικό 785.979 640.778 

Υγειονομικό υλικό 335.247 356.412 

Τρόφιμα & ποτά 4.368 10.651 

Σύνολο Α' & βοηθητικών υλών & υλικών συσκευασίας 1.125.594 1.007.840 

Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου 73.794 91.460 

Λοιπά αναλώσιμα υλικά 210.998 261.237 

Σύνολο Αναλωσίμων Υλικών 284.792 352.696 

Σύνολο αποθεμάτων  1.410.386 1.360.537 

 

Επί των αποθεμάτων του Νοσοκομείου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

 

12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
 

Οι απαιτήσεις του νοσοκομείου αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Ελληνικό Δημόσιο 34.469.812 59.178.753 

ΝΠΔΔ 38.113 32.978 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.328.340 8.844.134 

Επισφαλείς απαιτήσεις 14.415.533 3.729 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (14.415.533) (3.729) 

Μείον: Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ με εισφορές από το 

κράτος για εξόφληση υποχρεώσεων 
0 (20.760.534) 

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων 36.836.265 47.295.331 

      

Απαιτήσεις από μισθώματα 513.180 507.125 

Λοιπές Απαιτήσεις 502.165 354.088 

Λοιπές Επισφαλείς απαιτήσεις 95.891 95.891 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις (937.090) (937.090) 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 174.145 20.013 

Σύνολο Απαιτήσεων 37.010.410 47.315.344 

 

 

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

Κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης το Νοσοκομείο προχώρησε σε αξιολόγηση της 
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ανακτησιμότητας των απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λαμβάνοντας υπόψη, τη λήκτότητα των απαιτήσεων και 
των μη τιμολογηθεντων εσόδων αποφάσισε να διαγράψει συνολικό ποσό 19.860.654,27€ που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην Καθαρή Θέση. 

Με βάση το άρθρο 111 του Ν 4600/2019 κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης συμψηφίστηκαν 
απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για παρασχεθείσες νοσηλείες ασφαλισμένων του, για τα έτη 
2015, 2016 και 2017 με ληφθείσες χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Υγείας για κάλυψη ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. Το ύψος του συμψηφισμού ανήλθε σε 20.760.534€. 

Υπάρχουν έσοδα από μισθώματα κυλικείου σε καθυστέρηση ύψους € 351.188 που αφορούν τα έτη 1999 
έως 2001 που έχουν βεβαιωθεί εις ολόκληρων στη Δ.Ο.Υ. Άρτας προς είσπραξη. Για τα μισθώματα αυτά έχει 
διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας. 
 

13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Μετοχές σε Τράπεζα της Ελλάδος - Αξία Κτήσης 11.622 11.622 

Μετοχές σε Τράπεζα της Ελλάδος - Προβλέψεις Υποτίμησης (9.252) (9.396) 

Σύνολο 2.370 2.226 

 

 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 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Καταθέσεις όψεως 1.520.328 3.050.540 

Σύνολο 1.520.328 3.050.540 

 

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 
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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 Μεταγενέστερες εισφορές 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Υπόλοιπο έναρξης 6.646.071 23.590.553 

Νέες εισφορές 3.577.242 3.816.052 

Συμψηφισμός με απαιτήσεις 0 (20.760.534) 

Σύνολο 10.223.313 6.646.071 

 

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

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

την Γενική Κυβέρνηση για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της προκειμένου να την συμψηφίσει με 

μελλοντικά με απαιτήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ από παρασχεθείσες νοσηλείες ασθενών .  

 

 

16. Κρατικές Επιχορηγήσεις και δωρεές παγίων 
 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Υπόλοιπο έναρξης 3.963.003,14 4.261.541,36 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 82.259 () 

Δωρεές παγίων 44.447 1.658 

Απόσβεση επιδοτήσεων και δωρεών (278.691) (300.196) 

Διαγραφή επιχορηγούμενων παγίων (51.301) 0 

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις 0 (,40) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 3.963.003,14 4.261.541,36 

 

17. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Ληφθείσες εγγυήσεις μισθώσεων 3.440 3.440 

  3.440 3.440 
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18. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.879.415 3.728.748 

Επιταγές πληρωτέες 71.752 35.839 

Σύνολο Εμπορικών Υποχρεώσεων 3.951.166 3.764.587 

      

Φόροι και συναφείς υποχρεώσεις 712 466 

Υποχρεώσεις προς την 6η Υ.Πε. 111.543 692 

Επιστρεπτέες επιχορηγήσεις 465.808 516.829 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 495.604 394.331 

Σύνολο Λοιπών Βραχυπρόθεσμών Υποχρεώσεων 1.073.668 912.318 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμών Υποχρεώσεων 5.024.834 4.676.906 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ως προς την χρονική δημιουργία τους αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2020 31.12.2019 

Έως 90 ημέρες 2.780.440 2.527.243 

Από 90 ημέρες έως 180 ημέρες 600.470 573.785 

Από 180 ημέρες έως 270 ημέρες 371.531 423.793 

Από 270 ημέρες έως 360 ημέρες 156.555 214.608 

Μεγαλύτερα από 360 ημέρες 1.115.838 937.476 

Σύνολο 5.024.834,01 4.676.905,62 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναμένεται να τακτοποιηθούν μέσα στο επόμενο έτος. 

 

19. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

19.1 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 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: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Υπόλοιπο προβλέψεων προηγούμενης χρήσης 1.546.364 1.127.670 

Νέα πρόβλεψη 0 500.000 

Διαγραφή (41.631) (81.306) 

Υπόλοιπο προβλέψεων στο τέλος της χρήσης 1.504.733 1.546.364 
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18.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Το Νοσοκομείο έχει τις παρακάτω δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ποσά σε € 
Υποχρεώσεις 

προς Εκμισθωτές 

Έως 1 έτος 5.351,66 

από 2 -5 έτη 380,00 

Πέραν των 5 ετών 0,00 

  5.731,66 

 

 

Η Διοίκηση δεν προχώρησε στην υιοθέτηση του IFRS 16 επειδή αξία των μισθώσεων κρίνεται μη σημαντική. 

 

18.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Δεν υφίστανται.  

 

19. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 

 

Οι στόχοι του Νοσοκομείου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Νοσοκομείου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και 

• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες 

αναλογικά με το 

• επίπεδο κινδύνου. 

• να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες δανειακές συμβάσεις 

 

Το Νοσοκομείο καθορίζει το ύψος του κεφαλαίου αναλογικά με τον κίνδυνο των δραστηριοτήτων, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και την επίδρασή τους στα χαρακτηριστικά κινδύνου, και 

διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δομή(σχέση δανεισμού προς κεφάλαια) με την προσαρμογή του ύψους και της 

διάρκειας του δανεισμού, την έκδοση νέων μετοχών ή την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, την προσαρμογή. 

Το Νοσοκομείο χρηματοδοτεί την λειτουργία του μέσω ενός μείγματος ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού 

δανεισμού και κρατικών επιχορηγήσεων. Για το σκοπό αυτό το Νοσοκομείο παρακολουθεί τον δείκτη Τραπεζικός 

Δανεισμός προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων. 

Ως Δανειακές Υποχρεώσεις ορίζεται το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Δανείων, Μακροπρόθεσμων Δανείων 

και των Μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων πληρωτέων την επόμενη χρήση. 
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Ως Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων ορίζει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, του τραπεζικού δανεισμού, 

μειωμένο κατά το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό χρήσης ή 

δέσμευση. 

Ο δείκτης κατά το τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης έχει ως εξής: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 0 0 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0 0 

Δανειακές Υποχρεώσεις 0 0 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.375.990 50.675.968 

Δανειακές Υποχρεώσεις 0 0 

Μερικό Σύνολο 38.375.990 50.675.968 

      

Χρηματικά Διαθέσιμα 1.520.328 3.050.540 

Δεσμευμένες Καταθέσεις 148.373 0 

Μερικό Σύνολο 1.668.701 3.050.540 

      

Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων 36.707.289 47.625.428 

      

Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων 0,00% 0,00% 

      

      

  31.12.2020 31.12.2019 

Δανειακές Υποχρεώσεις 0 0 

Χρηματικά Διαθεσιμα 1.668.701 5.707.242 

Net Debt -1.668.701 -5.707.242 

 

 

20. Συνδεδεμένα μέρη 

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

και έχουν ως κάτωθι: 
 

Κατηγορία 

Αμοιβές Δ.Σ. 

- Έξοδα 

Παράστασης 

Τακτικές 

Αποδοχές 

Εργοδοτική 

Εισφορά 
Σύνολο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Διοικητής 0,00 38.961,84 8.232,60 47.194,44 0,00 0,00 

Μέλη Δ.Σ. (προσωπικό 

Νοσοκομείου) 0,00 22.284,00 4.708,56 26.992,56 0,00 0,00 

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. 

(προσωπικό Νοσοκομείου) 0,00 30.540,00 6.453,12 36.993,12 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 91.785,84 19.394,28 111.180,12 0,00 0,00 

ΑΔΑ: ΨΡ5Υ4690ΒΒ-ΤΥ4



 
 
 

42                                   Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Διαχειριστική Χρήση 2021 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 
 

 
 
 

21. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε πανδημία λόγω της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19, η ραγδαία εξάπλωση του οποίου έχει πλήξει την παγκόσμια επιχειρηματική και οικονομική 

δραστηριότητα και έχει προκαλέσει αναστολή ή επιβράδυνση των δραστηριοτήτων σημαντικών κλάδων της 

οικονομίας. Η εκδήλωση της πανδημίας βρήκε τους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες όλου του κόσμου εντελώς 

απροετοίμαστες για την αντιμετώπισή της, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα στην ραγδαία εξάπλωσή της 

νόσου και στην δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και φόβου για την τελική έκβαση του πρωτοφανούς αυτού 

φαινομένου. Σε παγκόσμιο επίπεδο ελήφθη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διασποράς της πανδημίας, 

οι επιπτώσεις των οποίων έγιναν άμεσα αισθητές και στην εθνική οικονομία.  

Το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό εφαρμόζοντας τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που 

κρίθηκαν απαραίτητες. Έλαβε άμεσα και δραστικά μέτρα έχοντας ως στόχο: την ασφάλεια και την υγεία όλων, την 

αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων, καθώς 

και σύγχρονων, ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ατομικές ή ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων, 

ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση της Εταιρείας σε κάθε απαίτηση οποιασδήποτε οργανωτικής - λειτουργικής 

μονάδας της εταιρικής δομής. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για τους γονείς ανηλίκων τέκνων και για όσους χρειάζονται 

αυξημένη προσοχή και φροντίδα. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκτιμά ότι οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας 

είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τη δραστηριότητα του Νοσοκομείου και εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει επίπτωση στη 

λειτουργική της δραστηριότητα για την επόμενη χρήση.  

Πλην των ανωτέρω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σημαντικά 

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

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   

Άρτα, 27 Ιουλίου 2021 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

«ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.» 
   

Ντάκουλας Ευάγγελος Χρήστος Νάκης Σμαράιδος Σπ. Βασίλειος 
Α.Δ.Τ.: ΑΜ350271 

Α.Δ.Τ.: ΑΖ245038 
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 219749   

ΑΜΟΕΕ: 99749/Α Τάξης 
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