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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, που υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 

«Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α/1953) από την δημοσίευση του Ν. 

3329/2005 (ΦΕΚ 81Α), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο 

υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιωνίων 

Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου και φέρει 

την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας». Έδρα του νοσοκομείου είναι η πόλη της 

Πρέβεζας. 

 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η νομική μορφή και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου διέπεται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3527/07, είναι Ν.Π.Δ.Δ. και υπόκειται υπό τον έλεγχο και την 

εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής 

Ελλάδας. 

Η οργάνωση και η λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις των: (α) Ν. 

1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 

Νοσοκομείων», Ν. 2519/1997, Ν. 2889/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 3527/07, καθώς και από τον 

Οργανισμό του και τις σχετικές τροποποιητικές του αποφάσεις. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Ο σκοπός του Νοσοκομείου είναι : 

 Η παροχή : 

α) Πρωτοβάθμιας περίθαλψης όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου       

15 του ν. 1397/1983. 

β) Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 6ης Υ.ΠΕ.       

    Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε   
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      ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ.  

 Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την  

οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους 

κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και 

άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της 

υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της 

παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων , καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και 

αξιολόγησης θεμάτων , που αφορούν το χώρο της υγείας στην 6η Υ.ΠΕ. 

Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3329/2005 <<Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις>>, με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος λειτουργικής 

διασύνδεσης . 

 Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική 

προώθηση της υγείας των πολιτών. 

 Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που 

τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 6ης Υ.ΠΕ. 

Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 

 Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2014 

Κατά τα λοιπά, δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2014. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του νοσοκομείου, οι οποίοι διαμορφώνονται σε γενικούς και 

ειδικούς στόχους και καταγράφονται ιεραρχημένα από άποψη σπουδαιότητας. Οι στόχοι 

αυτοί προσδιορίσθηκαν με βάση τους σκοπούς του ιδρύματος, τα εσωτερικά στοιχεία 

(πόρους) το εξωτερικό περιβάλλον και το σύστημα αξιών. Τεράστια σημασία στην ανάπτυξη 

στρατηγικής είχε ο επαναπροσδιορισμός των στόχων στα πλαίσια των αναγκών του φορέα.  

Με βάση τα παραπάνω οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Γ.Ν. Πρέβεζας προσδιορίζονται -. 

εστιάζονται στους παρακάτω άξονες:  

 Στην ικανοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης του με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

 Στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με αξιοπιστία και 

σεβασμό στην αξιοπρέπεια του πολίτη.  

 Στη μείωση της θνησιμότητας.  

 Τη βελτίωση της νοσηρότητας.  

 Τη βελτίωση του επιπέδου ζωής.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014 

 

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   
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Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια 

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

των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

β) Κίνδυνος τιμής 

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

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

γ) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν υφίσταται δανεισμός 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

Διοίκηση 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 κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

         Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, αν αναλογιστεί κανείς τις 

επενδύσεις που εκτελούνται. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕΛΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αμοιβές Δ.Σ. Μισθοδοσία 
(Μικτές 

αποδοχές) 

Μισθοδοσία 
(εργοδοτικές 

εισφορές) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 0,00 33.973,13 3.737,04 37.710,17 0,00 0,00 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. (εκτός Νοσοκομείου) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (εκτός 
Νοσοκομείου) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. (προσωπικό Νοσοκομείου) 0,00 72.741,34 6.374,89 79.116,23 0,00 0,00 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (προσωπικό 
Νοσοκομείου) 0,00 29.117,96 1.893,45 31.011,41 0,00 0,00 

              

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 135.832,43 12.005,38 147.837,81 0,00 0,00 

 

 

Εκτός των ανωτέρω αμοιβών της διοίκησης δεν υφίστανται άλλες σημαντικές συναλλαγές  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

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

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

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

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

Ευθύνη Ελεγκτή 

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

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

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 

οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του 

νοσοκομείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και 

όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του 

νοσοκομείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

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

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι έως την περάτωση του ελέγχου μας δεν κατέστη δυνατόν να 

επαληθευθούν με επιβεβαιωτικές επιστολές οι απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία συνολικού 

ποσού 9.962.812,81 € και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ακριβές ύψος των 

απαιτήσεων αυτών. 

 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος  που μνημονεύεται  στην παράγραφο 

«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Θέματα Έμφασης 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι δεν λάβαμε επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο του 

Νοσοκομείου σχετικά με τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του το Νοσοκομείο και στο  γεγονός 

ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των 

αποθεμάτων του Νοσοκομείου.  

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

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 

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. 

Πρέβεζα,  31  Ιουλίου 2015 
    

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

   

   

   
Επαμεινώνδας Ν. 

Γκιπάλης  
Παναγιώτης Χ. Αλαμάνος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24051   Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

 
Σημείωση 1/1-31/12/2014 

 
1/1-31/12/2013 

Έσοδα από Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 5.015.647,08 
 

5.098.363,71 

Μείον: Κόστος Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών 2 -13.006.299,31  
 

-13.769.086,37  

Μικτό Αποτέλεσμα 

 

-7.990.652,23 

 

-8.670.722,66 

 
 

 
 

 
Πλέον: 

 
 

 
 

Επιχορηγήσεις 3 9.752.686,18 
 

10.840.772,29 

Λοιπά Έσοδα 4 166.095,47 
 

345.496,68 

Μείον:  

 
 

 
 

Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων 

 
0,00 

 
0,00 

Έξοδα Διοίκησης 5 -1.071.423,12  
 

-1.459.328,21  

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 

 
0,00 

 
0,00 

Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 856.706,30  

 

1.056.218,10  

 
 

 
 

 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6 1.720,45  

 
15.580,05  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6 -88,00  
 

-30,00  

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 6 0,00  
 

0,00  

Κέρδη προ Φόρων 

 

858.338,75  

 

1.071.768,15  

     Μείον : Φόροι 7 -12.252,93  
 

0,00  

     Κέρδη μετά φόρων 

 

846.085,82  

 

1.071.768,15  

     Λοιπά Συνολικά έσοδα μετά φόρων 
 

0,00  
 

0,00  

     Καθαρό Πλεόνασμα χρήσεως 
 

846.085,82  
 

1.071.768,15  
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση 1/1-31/12/2014 
 

1/1-31/12/2013 

     
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
 

 
 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1 7.332.090,70 

 
7.608.801,87 

Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 
0,00 

 
0,00 

Άϋλα περιουσιακά Στοιχεία 1 17.262,43 
 

7.736,98 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 
16.036,16 

 
16.036,16 

Σύνολο μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού 

 

7.365.389,29 

 

7.632.575,01 

 
    Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

    Αποθέματα 2 669.704,75 
 

638.844,10 

Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 3 14.425.564,87 
 

9.708.242,96 

Λοιπές Απαιτήσεις 4 6.881,05 
 

18.703,96 

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 

    Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 4 0,00 
 

0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5 124.266,02 
 

139.372,77 

Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

15.226.416,69 

 

10.505.163,79 

  
 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
22.591.805,98 

 
18.137.738,80 

  
 

 
 

  
 

 
 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

 
 

  
 

 
 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 
 

 
 Αρχικό Κεφάλαιο 6 4.425.698,55 

 
4.425.698,55 

Μεταγενέστερες εισφορές 6 24.437.077,08 
 

20.909.095,08 

Αποτελέσματα εις νέον 

 
-14.422.728,42  

 
-15.268.814,24  

Σύνολο Καθαρής Θέσης 
 

14.440.047,21 
 

10.065.979,39 

  
 

 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

 
 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
 

 
 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7 6.470,56 
 

22.371,97 

Κρατικές Επιχορηγήσεις 8 6.099.594,14  6.200.634,07 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
 

6.106.064,70 
 

6.223.006,04 

  
 

 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
 

 
 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 9 2.025.147,81  

 
1.844.853,71  

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 10 20.546,26 
 

3.899,66 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 

 
 

 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11 

 
 

 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
 

2.045.694,07 
 

1.848.753,37 

  
 

 
 Σύνολο Υποχρεώσεων 

 
8.151.758,77 

 
8.071.759,41 

  
 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
22.591.805,98 

 
18.137.738,80 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

 

 
Αρχικό 

Κεφάλαιο  
Μεταγενέστερες 

εισφορές  
Αποτελέσματα 

εις νέον  
Σύνολο 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 01.01.2013 4.425.698,55 
 

19.506.078,25 
 

-16.340.582,39 
 

7.591.194,41 

Εισφορές από το κράτος στην περίοδο 0,00 
 

1.403.016,83 
 

0,00 
 

1.403.016,83 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00  

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/13 0,00 
 

0,00 
 

1.071.768,15  
 

1.071.768,15  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2013 

4.425.698,55 
 

20.909.095,08 
 

-15.268.814,24 
 

10.065.979,39 

 

 

 
Αρχικό 

Κεφάλαιο  
Μεταγενέστερες 

εισφορές  
Αποτελέσματα 

εις νέον  
Σύνολο 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 01.01.2014 4.425.698,55 
 

20.909.095,08 
 

-15.268.814,24 
 

10.065.979,39 

Εισφορές από το κράτος στην περίοδο 0,00 
 

3.527.982,00 
 

0,00 
 

3.527.982,00 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00  

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/14 0,00 
 

0,00 
 

846.085,82  
 

846.085,82  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2014 

4.425.698,55 
 

24.437.077,08 
 

-14.422.728,42 
 

14.440.047,21 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

 
Σημείωση 1/1-31/12/2014 

 
1/1-31/12/2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 
 

 
 

 Πλεόνασμα Χρήσεως από Λειτουργικές Δραστηριότητες 
 846.085,82   1.071.768,15  

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 
 

 
 

 
Αποσβέσεις 

2 & 5 
(Α.Χ.) 401.412,01  373.214,17 

Προβλέψεις 7 (Ι) -15.901,41  -3.658,03 

Μείωση στα αποθέματα & απαιτήσεις 2-4 (Ι) -4.736.359,65   -262.630,15  

 

8-11 (Ι) 

 
 

 Μείωση στους προμηθευτές και δανεισμό 8-11 (Ι) 95.900,77  -2.556.369,08 

Αύξηση στα αποθέματα & απαιτήσεις 2-4 (Ι) 

 
 

 Αύξηση/Μείωση λοιπών στοιχείων 6 (Ι) 1,01  107.036,64 

Καθαρές Εισπράξεις από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α) 
 -3.408.861,45   -1.270.638,30  

Αύξηση στους προμηθευτές και δανεισμό 
 

 
 

 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 
 

 
 

 Εισπράξεις από ενοίκια 1 (Ι) 0,00  0,00 

Πληρωμές για αγορά παγίων & επενδύσεων 1 (Ι) -134.227,30   -54.029,90  

Καθαρές Πληρωμές για επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
 -134.227,30   -54.029,90  

  
 

 
 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 

 
 

 
 Εισπράξεις από δάνεια & παρεμφερή εργαλεία 

 
 

 
 Πληρωμές για δάνεια & παρεμφερή εργαλεία 

    
Πληρωμές από υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 
 

 
 Εισπράξεις από εισφορές του κράτους 

 3.527.982,00  1.403.016,83 

Καθαρές Πληρωμές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
 3.527.982,00  1.403.016,83 

  
 

 
 Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα (α) + (β) + (γ) 

 -15.106,75   78.348,63  

  
 

 
 Χρηματικά Διαθέσιμα αρχής περιόδου 

 139.372,77  61.024,14 

Χρηματικά Διαθέσιμα τέλους περιόδου 

 
124.266,02 

 
139.372,77 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

I. Γενικά 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που 

εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 

2014.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 έχουν καταρτισθεί βάσει της 

αρχής του ιστορικού κόστους. Επιπλέον, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Νοσοκομείου.  

 

II. Οικονομικές Καταστάσεις 

 

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

φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, υποχρεούται βάσει των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 27 Ν. 3599/07), να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, 

οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες σε αυτές που καταρτίζει 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.  

 

III. Χρήση εκτιμήσεων 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η 

Διοίκηση του Νοσοκομείου να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι 

οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, 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 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

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.  

 

IV. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

α) Με ισχύ κατά την κλειόμενη χρήση 

Δεν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. 

Ισχύουν τα κάτωθι : 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν 

εκδώσει μία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών καθώς και τροποποιήσεων 

υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές 

περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της διοίκησης του Νοσοκομείου σχετικά με την επίδραση 

από την εφαρμογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια:  

 

• ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Το ΔΛΠ 1 

έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Το αναθεωρημένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση 

των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές με μετόχους) στην 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές με τους μετόχους. Όλες οι συναλλαγές με μη 

μετόχους πρέπει να εμφανίζονται σε μία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι 

οικονομικές οντότητες μπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε μία κατάσταση 

(κατάσταση συνολικού εισοδήματος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων και 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος). Το ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) δεν έχει εφαρμογή στο 

Νοσοκομείο.  

 

• ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού». Το πρότυπο αντικαθιστά την 

προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 

αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που 

σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η 

τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες του  Νοσοκομείου. 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 

(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Η τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable») 

και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια 

Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί 

γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που 

κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Η 

τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονομικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν 

λογιστική αντιστάθμισης για συναλλαγές μεταξύ των τομέων στις ατομικές οικονομικές τους 

καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο καθώς δεν ακολουθείται 

λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 

 

• ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». Η 

τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting 

conditions)», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης (non-vesting 

conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. H τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η 

τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριμένα η 

τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω 

μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Το ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) δεν έχει εφαρμογή στο 

Νοσοκομείο.  

 

• ΕΔΔΠΧΑ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών. Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον 

χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως 

‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία 

δεν έχει εφαρμογή στο Νοσοκομείο. 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας. Η διερμηνεία 

αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις 

ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης 

περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της 

ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο 

πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στο Νοσοκομείο. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό. Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον 

κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η 

διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα 

πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα 

τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν 

έχει εφαρμογή στο Νοσοκομείο, καθώς το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επενδύσεις 

εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρμόζεται σε 

μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2009). Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η 

οικονομική οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το 

οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή 

πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα 

λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση 

ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή 

στο Νοσοκομείο. 

 

β) Με έναρξη ισχύος μεταγενέστερα της κλειόμενης χρήσης 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι 

υποχρεωτικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τις λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 201 0 ή μεταγενέστερες περιόδους: 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή 

Διερμηνειών, έχουν ήδη εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών των 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για μελλοντικές λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. H εκτίμηση της διοίκησης σχετικά με την επίδραση από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω : 

 

• ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011) Η 

παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα 

σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government related entities) και να αποσαφηνίσει την 

έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των 

συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών 

με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον 

ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, 

των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των 

δεσμεύσεων τόσο στις  ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το 

Νοσοκομείο θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή, εάν 

κριθεί απαραίτητο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010.) Η 

παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα 

δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή 

δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών 

τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος 

αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, 

δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους 

υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών 

τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2009). Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να 

εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας 

αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν αφορά το Νοσοκομείο καθώς δεν 

εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.  

 

• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής αναφοράς» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει 

επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 

αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου 

και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις 

υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Νοσοκομείου καθώς το Νοσοκομείο έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2010). Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής 

του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της 

μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική 

οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών. H τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις 

του Νοσοκομείου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) 

«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). Το αναθεωρημένο 

ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 

οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της 

αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα 

μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την απεικόνιση απευθείας στα 

αποτελέσματα δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση 

μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent 

consideration”). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 
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(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 

τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 

πραγματοποιούνται από θυγατρική Εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου 

θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα 

επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. H 

αναθεώρηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 

Νοσοκομείου. 

 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος 

της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια 

του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, 

όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο 

κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής 

οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το 

ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 

επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση 

η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι 

επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η 

διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα 

και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν 

κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική 

αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα 

κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ 

τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 

καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα 

παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος 
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μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά το Νοσοκομείο. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 

εφαρμόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009). Η διερμηνεία 

αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. H διερμηνεία αυτή 

δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 

(εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2011). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η 

οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και 

προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το 

όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. H διερμηνεία αυτή δεν 

αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2009). Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη 

αμοιβαίων (non-reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα 

στους μετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών 

στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής 

είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει 

εφαρμογή στο Νοσοκομείο. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 

τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιουλίου 2010). Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική 

οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, 

ολόκληρη ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να 

έχει εφαρμογή στο Νοσοκομείο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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γ) Με έναρξη ισχύος μεταγενέστερα της κλειόμενης χρήσης 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) : 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 

στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

• ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Η 

τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας 

κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 2. 

 

• ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 

και Διακοπείσες Δραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως 

κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

• ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά 

την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα. 

 

• ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει 

διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση συμμετοχικών 

τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν στοιχείο. 

 

• ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες 

που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της 

οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

• ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των 
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μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις. 

 

• ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον 

καθορισμό ως προς το αν η οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή 

πράκτορας. 

 

• ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να επιμεριστεί η 

υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας όπως 

ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των 

τομέων). 

 

• ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την 

περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις οικονομικές 

οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

 

• ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις 

αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων από 

προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το 

πεδίο απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα 

κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει 

να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την 

οποία η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που 

αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν 

υπό κοινό έλεγχο. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο 
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Εξωτερικό» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής 

επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να 

κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του Νοσοκομείου, 

συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 έχουν καταρτισθεί 

βάσει των λογιστικών αρχών, μεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη  

Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές έχουν ως κάτωθι : 

 

1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 (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. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. εξετάζεται η 

ουσία κι όχι η νομική υπόσταση.  

 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: 

Κτίρια  και τεχνικά έργα                                                                                  30 έτη                                

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις       10 έτη 

Μεταφορικά μέσα   15 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10 έτη 
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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. 

  

2. Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού, καθώς και κάθε 

δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί 

σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων 

λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική 

δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων 

με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η 

εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

Λογισμικά προγράμματα  4 έτη 

  

3. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες 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 
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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. 

 

4. 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 μέση τιμή κτήσεως 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. 

Να αναφερθεί ότι στην κλειόμενη χρήση τα αποθέματα αποτιμηθήκαν με τη μέση τιμή 

κτήσεως, μια και συνηγορούν στην επιλογή αυτής της αξίας τα κάτωθι : 

 η εκτίμηση ότι ο μέσος χρόνος ανακύκλωσης των αποθεμάτων είναι σχετικά μικρός, 

κάτι που δείχνει την έλλειψη παλιού αποθέματος 

 

5. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες (ασφαλιστικά ταμεία επί το πλείστον) καταχωρούνται 

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

με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στο Νοσοκομείο. 

 

6. Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως 

είναι οι τραπεζικές καταθέσεις. 

 

7. Δάνεια 

 Δεν υφίσταται δανεισμός.  
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8. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 

ισχύουν στην Ελλάδα.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία δεν υφίσταται μια και δεν υπάρχει υποχρέωση εκ του 

νόμου για υπαγωγή στη φορολογία εισοδήματος. 

 

9. Δικαιώματα εργαζομένων 

Η υποχρέωση του Νοσοκομείου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 
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(παγίων) συμπεριλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Έξοδα 

α) Λειτουργικές Μισθώσεις 

Εάν υφίστατο πληρωμές βάσει λειτουργικών μισθώσεων θα καταχωρούνταν 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  

γ) 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 ευρύτερη περιοχή του 

Νομού Πρεβέζης. 



 

 

 

 
 

 29 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

15. Κίνδυνοι 

 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται το Νοσοκομείο 

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

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές  

καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του 

Νοσοκομείου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο κίνδυνος 

της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται 

κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος   

Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια 

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

των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

β) Κίνδυνος τιμής 

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

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

γ) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν υφίσταται δανεισμός 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

Διοίκηση του Νοσοκομείου 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 του κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού.  
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Κίνδυνος ρευστότητας  

         Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, αν αναλογιστεί κανείς τις 

επενδύσεις που εκτελούνται. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

1. Έσοδα από Υγειονομικές Υπηρεσίες  

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Έσοδα από Υγειονομικές Υπηρεσίες 2014 2013 

Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών (ΕΛΠ) 5.015.647,08 5.098.363,71 

Έσοδα που λογιστικοποιήθηκαν την επόμενη χρήση 

  Σύνολο (ΔΛΠ) 5.015.647,08 5.098.363,71 

 

2. Κόστος Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών 

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Κόστος Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών 2014 2013 

Αναλώσεις Αποθεμάτων 2.402.239,92 2.468.131,36 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.209.743,01 10.098.302,84 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 104.944,60 164.514,08 

Παροχές τρίτων 411.173,00 456.262,49 

Φόροι - Τέλη 0,00 1.105,29 

Διάφορα έξοδα 322.687,00 209.163,45 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 348.985,80 276.335,45 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 
  Οργανικά έξοδα κατ'είδος άλλων κέντρων 
  Έξοδα από προσαρμογή σε ΔΛΠ 206.525,98 95.271,41 

Σύνολο (ΔΛΠ) 13.006.299,31 13.769.086,37 

 

3. Επιχορηγήσεις 

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Επιχορηγήσεις 2014 2013 

Επιχορηγήσεις (κάλυψη μισθοδοσίας εκτός 
προϋπολογισμού) 9.752.686,18 10.840.772,29 

Επιχορηγήσεις (κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών) 3.106.740,00 6.020.077,00 

Έξοδα από προσαρμογή σε ΔΛΠ -3.106.740,00 -6.020.077,00 

Σύνολο (ΔΛΠ) 9.752.686,18 10.840.772,29 

 

4. Λοιπά Έσοδα 

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Λοιπά Έσοδα 2014 2013 

Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 46.398,77 108.324,00 

Έσοδα από Ναούς 0,00 0,00 

Έσοδα από δωρεές 0,00 0,00 

Έσοδα λοιπά 8.590,65 26.852,83 

Έσοδα από προσαρμογή σε ΔΛΠ 111.106,05 210.319,85 

Σύνολο (ΔΛΠ) 166.095,47 345.496,68 
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5. Έξοδα Διοίκησης 

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Έξοδα Διοίκησης 2014 2013 

Αναλώσεις Αποθεμάτων 138.202,24 392.083,26 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 696.972,01 910.305,61 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 52.880,78 61.640,09 

Παροχές τρίτων 40.824,11 36.936,36 

Φόροι - Τέλη 5.036,62 5.679,75 

Διάφορα έξοδα 25.857,03 9.371,48 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 56.394,92 28.194,69 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως     

Οργανικά έξοδα κατ'είδος άλλων κέντρων  
 Έξοδα από προσαρμογή σε ΔΛΠ 55.255,41 15.116,97 

Σύνολο (ΔΛΠ) 1.071.423,12 1.459.328,21 

 

6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 2014 2013 

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 1.720,45 15.580,05 

 

1.720,45 15.580,05 

 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2014 2013 

Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 88,00 30,00 

 

88,00 30,00 

 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 2014 2013 

Αποτίμηση ομολόγων (υποτίμηση) 0,00 0,00 

Έκτακτες ζημίες (ομόλογα - PSI) 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

 

7. Φόροι 

Αναλύονται ως ακολούθως : 

Φόροι 2014 2013 

Φόρος εισoδήματος 0,00 0,00 

Φόρος εισπραττομένων ενοικίων 12.252,93 0,00 

 

12.252,93 0,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1α. Ενσώματες ακινητοποιήσεις – Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

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

  
Ασώματες 

Ακινητοποιήσεις 
Έξοδα 

Εγκαταστάσεως 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης                   

Κατά την 31/12/2013 26.599,34 0,00 514.770,31 8.043.848,16 4.271.229,69 447.982,39 1.151.755,94 0,00 14.456.185,83 

Προσθήκες 1/1-31/12/2014 15.802,30 0,00 0,00 0,00 68.201,06 0,00 50.223,94 0,00 134.227,30 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 158.357,20 0,00 11.473,53 0,00 169.830,73 

Σύνολο κατά την 31/12/2014 42.401,64 0,00 514.770,31 8.043.848,16 4.181.073,55 447.982,39 1.190.506,35 0,00 14.420.582,40 

                    

Σωρευμένες αποσβέσεις                   

Κατά την 31/12/2013 18.862,36 0,00 0,00 1.483.469,72 3.955.969,02 415.455,95 965.889,93 0,00 6.839.646,98 

Προσθήκες 1/1-31/12/2014 6.276,85 0,00 0,00 215.591,93 100.314,27 17.021,26 62.207,70 0,00 401.412,01 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 158.356,88 0,00 11.472,84 0,00 169.829,72 

Σύνολο κατά την 31/12/2014 25.139,21 0,00 0,00 1.699.061,65 3.897.926,41 432.477,21 1.016.624,79 0,00 7.071.229,27 

                    

Αναπόσβεστη αξία                   

Κατά την 31/12/2013 7.736,98 0,00 514.770,31 6.560.378,44 315.260,67 32.526,44 185.866,01 0,00 7.616.538,85 

Κατά την 31/12/2014 17.262,43 0,00 514.770,31 6.344.786,51 283.147,14 15.505,18 173.881,56 0,00 7.349.353,13 

 

1β. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύουν μερίδια σε ΚΟΙΣΠΕ με τρέχουσα αξία αποτίμησης την 

31.12.2014 ύψους € 16.036,16. 

 



 
 

 

 

34 
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από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

2. Αποθέματα 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Αποθέματα 2014 2013 

Υγειονομικό υλικό 235.415,73 185.725,42 
Προσθετικά Υλικά 52.284,42 26.841,80 
Φαρμακευτικό υλικό 218.885,09 313.687,02 
Ακτινολογικό υλικό 23.987,58 5.230,32 
Υλικό αιμοδοσίας 4.178,27 6.616,65 
Τρόφιμα & ποτά 1.947,97 4.939,91 
Υλικά αιμοκάθαρσης 0,00 0,00 
Σύνολο Α' & βοηθητικών υλών & υλικών συσκευασίας 536.699,06 543.041,12 
Μικρά εργαλεία 0,00 0,00 
Κλινοστρώμνες & είδη κατασκηνώσεων 0,00 1.610,16 
Είδη μαγειρίου και εστιάσεως 921,47 0,00 
Πετρέλαιο θέρμανσης 11.886,01 50,91 
Πετρέλαιο κίνησης 0,00 0,00 
Καύσιμα 0,00 0,00 
Αέρια ψύξης 0,00 0,00 
Απολυμαντικό υλικό  640,43 1.169,74 
Λοιπό χημικό υλικό (αντιδραστήρια) 72.970,13 61.888,01 
Λοιπά χημικά αέρια 0,00 0,00 
Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού 7.208,50 4.621,49 
Απορρυπαντικά 0,00 0,00 
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1.721,56 1.786,09 
Βιβλία περιοδ.και λοιπές εκδ. 0,00 0,00 
Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου 18.104,85 10.195,42 
Έντυπα μηχανογράφησης 15.477,71 11.367,98 
Φωτογραφικό - φωτοτυπικό υλικό 0,00 0,00 
Είδη συντήρησης & μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 
Είδη συντήρησης & επισκευής κτιρίων 0,00 103,16 
Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 1.355,64 1.728,66 
Υλικά συντήρησης μηχανολογικού λοιπού εξοπλισμού 1.107,13 26,57 
Στολές φυλάκων 0,00 0,00 
Στολές νοσοκόμων 0,00 0,00 
Στολές λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 
Υλικά εξάρτησης 0,00 0,00 
Αποθέματα λοιπού ιματισμού 1.010,62 631,67 
Υποδήματα προσωπικού 0,00 0,00 
Διάφορα είδη που δεν κατονομάζονται αλλού 601,64 623,11 
Σύνολο Αναλωσίμων Υλικών 133.005,69 95.802,98 
Ανταλλακτικά ιατρικών μηχανημάτων 0,00 0,00 
Σύνολο Ανταλλακτικών 0,00 0,00 

Αποθέματα από προσαρμογή σε ΔΛΠ 0,00 0,00 

Σύνολο (ΔΛΠ) 669.704,75 638.844,10 

 

Επί των αποθεμάτων του Νοσοκομείου δεν υφίστανται ενέχυρα 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

3. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 2014 2013 

Σύνολο (ΔΛΠ) προηγούμενης περιόδου 9.708.242,96 9.487.263,84 

Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 342.781,48 62.026,26 

Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,00 0,00 

Μείον : Προβλέψεις 0,00 0,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.374.540,43 158.952,86 

Σύνολο (ΔΛΠ) 14.425.564,87 9.708.242,96 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

 

4. Λοιπές Απαιτήσεις 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Λοιπές Απαιτήσεις 2014 2013 

Σύνολο (ΔΛΠ) προηγούμενης περιόδου 18.703,96 6.455,25 

Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες -18.703,96 12.248,71 

Χρεώστες διάφοροι 6.881,05 0,00 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 

  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (είσπραξη) 

  Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες 
(είσπραξη) 0,00 0,00 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Έξοδα επόμενων χρήσεων (είσπραξη) 0,00 0,00 

Σύνολο (ΔΛΠ) 6.881,05 18.703,96 

 

5. Ταμιακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 2014 2013 

Ταμείο 0,00 0,00 

Καταθέσεις όψεως 124.266,02 139.372,77 

Σύνολο (ΔΛΠ) 124.266,02 139.372,77 

 

6. Κεφάλαιο - Αποθεματικά 

Αποτελεί το αλγεβρικό άθροισμα μεταξύ του Ενεργητικού και του Παθητικού χωρίς την 

Καθαρή Θέση όπως προέκυψε κατά την Απογραφή Έναρξης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.  

 

Επιπρόσθετα, οι ληφθείσες από το Νοσοκομείο επιχορηγήσεις προερχόμενες από το Κράτος 

– βασικός μέτοχος – με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη των Δημόσιων Μονάδων Υγείας και με 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δέσμευση επιστροφής τους, αναγνωρίζονται κατευθείαν 

στην Καθαρή Θέση ως «Μεταγενέστερες Εισφορές». 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Κεφάλαιο - Αποθεματικά 2014 2013 

Αρχικό Κεφάλαιο 4.425.698,55 4.425.698,55 

Λοιπά Αποθεματικά 0,00 0,00 

Μεταγενέστερες   εισφορές 24.437.077,08 20.909.095,08 

Αποτελέσματα εις νέον -14.422.728,42 -15.268.814,24 

Σύνολο (ΔΛΠ) 14.440.047,21 10.065.979,39 

 

Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/2-11-2011) το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας από 1.1.2012 με κεφάλαιο 41.307,55 €. 

 

7. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση του Νοσοκομείου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός 

(εφάπαξ βοήθημα Ν. 993/79), προσμετράται και απεικονίζεται στον Ισολογισμό.  

  

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο Νοσοκομείο, έχει ως ακολούθως: 

Σύνολο Προσωπικού 2014 : 342 άτομα 

Σύνολο Προσωπικού 2013 : 504 άτομα 

 

8. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι 

οποίες έχουν πραγματοποιηθεί βάσει φορολογικών νόμων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των 

περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Κρατικές Επιχορηγήσεις 2014 2013 

Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.099.594,14 6.200.634,07 

Σύνολο (ΔΛΠ) 6.099.594,14 6.200.634,07 

 

9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 2014 2013 

Σύνολο (ΔΛΠ) προηγούμενης περιόδου 1.844.853,71 4.475.607,90 

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις -57.914,73 -2.670.944,58 

Πιστωτές Διάφοροι 199.082,60 2.773,37 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 39.120,35 37.411,45 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00 
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5,88 5,57 

έξοδα προηγ. Χρήσεων (πληρωμή) 0,00 0,00 

Σύνολο (ΔΛΠ) 2.025.147,81 1.844.853,71 

 

10. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αναλύονται ως ακολούθως: 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 2014 2013 

Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00 

Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 20.546,26 3.899,66 

 

20.546,26 3.899,66 

 

11. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Δεν υφίστανται. 

 

12. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/12/2014 εκκρεμούσαν οι κατωτέρω αγωγές εναντίον του Νοσοκομείου: 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 
ΑΓΩΓΗ 12 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

68.400,00 

80/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ 5.700 ΕΥΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ 
ΚΑΘΕΝΑΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΕΙ ΣΤΟ 
Υ.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ    

2 

ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΙΣΤ Α.Ε. ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

5.922,80 

ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΙΣ 21/1/14 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΙΘΜ.341/29.10.2014  ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ   
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΙΣΤ ΑΕ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΩΝ 5.922,80 € ΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 

3 
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΟ.ΕΤΑΙΡ. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

128.137,12 
Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ Η 
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΙΣ  2/2/2016 

4  DIOPHAR A.E. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 

ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤHN 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΔΣ/195/18-02-2014 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ.Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Η 
ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΔΣ ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΕΙ 
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΚΑΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΟΜΟΙ 
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ  

5 
ΑΓΩΓΗ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 

11.879,86 
Η ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ 

6 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΩΝ 
VIOSSER AE 

35.062,99 
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΤΗΝ 1/11/2017 
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7 
 

ΑΓΩΓΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 49.984,00 

Νο 173/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ. ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΕΙ 
ΣΤΟ Υ.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ    

8 ΑΓΩΓΗ 6 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  176 / ΜΗΝΑ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

9 
ΑΓΩΓΗ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΤΙΣ 8/12/2014 & ΈΝΑ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

10 
ΑΓΩΓΗ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

  ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 10/12/2013 & ΕΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

11 ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.  2.055,97 
ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΧΕ 1116/2013 

12 ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 19.833,38 
ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΧΕ 370 ΕΠ/2013 

13 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ, ΑΡΕΤΗ, 
ΚΟΚΚΟΡΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ 
ΚΟΚΚΟΡΗ 

  

ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ. ΤΟ ΔΣ ΔΙΔΕΙ 
ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΟΠΩΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Δεν υφίστανται.  

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υφίστανται.  

 

13. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Τα Κ.Υ. Θεσπρωτικού Πάργας, Φιλιππιάδας και Καναλακίου, σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 21 του 

Ν. 4238/2014 μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή της  6ης Υ.ΠΕ.  από 

1.1.2015. 

Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 

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

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

 
Πρέβεζα, 29 Ιουνίου 2015 

                                                                                                                                         
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

   
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την εταιρια 

"ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." 
    Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544 
     
     

    
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΥΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 89442 

 


