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Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Περιόδου 1θσ Ιανουαρίου – 31θσ Δεκεμβρίου 2009 

 
 

 

Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ που ςυντάχκθκαν βάςει των 

Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το 

Διοικθτικό υμβοφλιο του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ τθν 13/01/2011. 
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1. Γενικζσ Πλθροφορίεσ  

1.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ για το νοςοκομείο 

Σο Γενικό Οοςοκομείο Πρζβεηασ, που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του ν.δ. 2592/1953 «Περί 
οργανϊςεωσ τθσ Ιατρικισ Αντίλθψθσ» (ΦΕΜ 254/Α/1953) από τθν δθμοςίευςθ του Ο. 
3329/2005 (ΦΕΜ 81Α), αποτελεί Οομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΟΠΔΔ) το οποίο 
υπόκειται ςτον ζλεγχο και τθν εποπτεία του Διοικθτι τθσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ 
Ηπείρου, διζπεται από τισ διατάξεισ του εν λόγω Οόμου και φζρει τθν επωνυμία «Γενικό 
Οοςοκομείο Πρζβεηασ».   

Ζδρα του νοςοκομείου είναι θ πόλθ τθσ Πρζβεηασ. 

κοπόσ του νοςοκομείου είναι:  
1. Η παροχι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτο πλθκυςμό ευκφνθσ 
τθσ 6θ Τ.Π.Ε., κακϊσ και ςε αςκενείσ που παραπζμπονται από άλλεσ Τ.Π.Ε. Η φροντίδα 
υγείασ παρζχεται ιςότιμα ςε κάκε πολίτθ ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι, κοινωνικι και 
επαγγελματικι του κατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ 
και τθσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 
 
2. Η ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ ιατρϊν, νοςθλευτϊν και άλλων 
επαγγελμάτων υγείασ, με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ανάλογων εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. 
 
3. Η ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. τθν κατεφκυνςθ αυτι 
εφαρμόηει και αναπτφςςει ερευνθτικά προγράμματα και ςυνεργάηεται με άλλουσ ςυναφείσ 
φορείσ, κακϊσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, επιςτθμονικά και ερευνθτικά κζντρα. 
 

4. Η ςυνεργαςία με τα νοςθλευτικά ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ υγείασ τθσ υγειονομικισ 
περιφζρειασ για τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ ςυνολικά τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ 
υγείασ και ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ 
και ειδικϊν προγραμμάτων μελζτθσ και αξιολόγθςθσ κεμάτων, που αφοροφν το χϊρο τθσ 
υγείασ ςτθ 6θ Τ.Π.Ε., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ 
και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», με τισ οποίεσ ορίηεται ο τρόποσ 
νοςθλευτικισ, επιςτθμονικισ, εκπαιδευτικισ και λειτουργικισ διαςφνδεςθσ. 
  
5. Εφαρμογι νζων μεκόδων και μορφϊν περίκαλψθσ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι 
προϊκθςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν. 
 

6. Η ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται 
από το Τπουργείο Τγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθ 6θ Τ.Π.Ε. και το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Οοςοκομείου. 
 

7. Η ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ ιατρικισ ζρευνασ. 
 

Όργανα Διοίκθςθσ 
Σα όργανα διοίκθςθσ του Οοςοκομείου είναι το Διοικθτικό υμβοφλιο, που λειτουργεί με 
βάςθ τισ διατάξεισ του Ο. 3329/2005, και ο Διοικθτισ του Οοςοκομείου. 
 
Δφναμθ Οοςοκομείου 
Η ςυνολικι δφναμθ του νοςοκομείου ορίηεται ςε εκατόν δζκα (110) κλίνεσ. 
 
 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01.2009  – 31.12.2009 5 

Διάκριςθ υπθρεςιϊν 
Σο Οοςοκομείο απαρτίηεται από τισ ακόλουκεσ Τπθρεςίεσ, Αυτοτελι Σμιματα και Ειδικό 
Γραφείο: 

1) Τπθρεςίεσ 
α) Ιατρικι 
β) Οοςθλευτικι 
γ) Διοικθτικι – Οικονομικι 
 
2) Αυτοτελι Σμιματα 
Σμιμα Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ  
 
3) Ειδικό Γραφείο 
Γραφείο Τποδοχισ Αςκενϊν 
 

Οι Τπθρεςίεσ, το Αυτοτελζσ Σμιμα Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ και το Ειδικό Γραφείο 

Τποδοχισ Αςκενϊν υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτι του Οοςοκομείου. 

 

Ζςοδα του Οοςοκομείου: 

1. Οι επιχορθγιςεισ από τον κρατικό προχπολογιςμό και το πρόγραμμα δθμοςίων 
επενδφςεων. 

2. Οι ειςπράξεισ από νοςιλια, εξζταςτρα και λοιπζσ αμοιβζσ για παροχι υπθρεςιϊν. 

3. Οι πρόςοδοι από τθν ίδια αυτοφ περιουςία. 

4. Σα ζςοδα από δωρεζσ, κλθροδοτιματα, εκποιιςεισ κλπ. 

 

Διοικθτικό υμβοφλιο: 

Σςοφτςθσ Δθμιτριοσ – Πρόεδροσ  

Οζλλθσ Αναςτάςιοσ – Ξζλοσ 

Νζνασ Δθμιτριοσ – Ξζλοσ 

ιαμαντά Ελζνθ – Ξζλοσ 

οφρδθ Ναμπρινι – Ξζλοσ 

Οζςςερθσ Χριςτοσ – Ξζλοσ 

Η κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι διετισ. 

 

Αρμόδιοσ για τθν παροχι χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν (Οικονομικόσ φμβουλοσ): 

Γκλιναβόσ Μωνςταντίνοσ 
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1.2 Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Σο Γενικό Οοςοκομείο Πρζβεηασ (ςτο εξισ ωσ «το νοςοκομείο») παρουςιάηει τισ Ετιςιεσ 
Οικονομικζσ του Ματαςτάςεισ μαηί με τισ ςθμειϊςεισ επί αυτϊν των Οικονομικϊν 
Ματαςτάςεων οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο ςτοιχείο αυτϊν για τθν περίοδο 01.01.09- 
31.12.2009. 
  
Η Διοίκθςθ του νοςοκομείου είναι υπεφκυνθ για τθ ςφνταξθ των Οικονομικϊν 
Ματαςτάςεων με τρόπο ϊςτε να δίνουν μια ακριβι και δίκαιθ εικόνα τθσ οικονομικισ 
κατάςταςθσ, τθσ περιουςιακισ διάρκρωςθσ, των αποτελεςμάτων και των ταμειακϊν του 
ροϊν.  
 
υνζπεια των παραπάνω θ Διοίκθςθ του νοςοκομείου είναι υπεφκυνθ να: 
 

- επιλζγει τισ λογιςτικζσ αρχζσ ςφμφωνα με τα Διεκνι Νογιςτικά Πρότυπα (Δ.Ν.Π.) και 
τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Π.Χ.Α.) και να τισ εφαρμόηει 
πάγια. 

- επιλζγει τισ κατάλλθλεσ λογιςτικζσ αρχζσ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ακριβοδίκαιθ 
παρουςίαςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, τθσ περιουςιακισ διάρκρωςθσ, των 
αποτελεςμάτων και των ταμειακϊν ροϊν τθσ, όπου κάποιο κζμα δεν καλφπτεται 
από κάποιο πρότυπο ι διερμθνεία, και να τισ εφαρμόηει πάγια.  

- διενεργεί λογικζσ εκτιμιςεισ όπου απαιτείται. 
- ςυντάςςει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυνζχειασ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 
 
Οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςε ευρϊ (€) το οποίο είναι το 
νόμιςμα παρουςίασ και λειτουργίασ του Οοςοκομείου. Όλα τα ποςά εμφανίηονται ςε Ευρϊ.  

 
Ημερομθνία αναφοράσ 
 
Η Ημερομθνία Αναφοράσ των  Οικονομικϊν Ματαςτάςεων με Δ.Ν.Π. είναι θ 31.12.2009, και 
θ περίοδοσ αναφοράσ καλφπτει το διάςτθμα από 01.01.2009 μζχρι 31.12.2009. 

 
υγκρίςιμθ περίοδοσ 
 
Η ςυγκρίςιμθ περίοδοσ είναι θ 01.01.2008– 31.12.2008. 

υμμόρφωςθ με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεκνι Πρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Π.Χ.Α.) 

 
Σο νοςοκομείο δεν αποτελεί «κρατικι επιχείρθςθ» αφοφ θ λειτουργία του ςτθρίηεται ςε 
ςυνεχιηόμενθ κυβερνθτικι χρθματοδότθςθ και ωσ εκ τοφτου κα ζπρεπε να εφαρμόηει τα 
Διεκνι Νογιςτικά Πρότυπα του Δθμοςίου Σομζα. Όμωσ τα Δ.Ν.Π του Δθμοςίου Σομζα δεν 
ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η Διοίκθςθ του νοςοκομείου 
εφάρμοςε τα Διεκνι Νογιςτικά Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ του Ιδιωτικοφ 
Σομζα, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και είναι ςε ιςχφ . Για τθν 
εμφάνιςθ όμωσ των βαςικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων (Ματάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, 
Ματάςταςθ υνολικϊν Εςόδων, Ματάςταςθ Ξεταβολισ Ιδίων Μεφαλαίων και Ματάςταςθ 
Σαμειακϊν Ροϊν), ζλαβε υπόψθ τθσ και το Δ.Ν.Π. του Δθμοςίου Σομζα 1 «ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΟ 
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ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΩΟ ΜΑΣΑΣΑΕΩΟ», για τθν ακριβοδίκαιθ παρουςίαςθ των κονδυλίων και τθν 
παροχι καλφτερθσ πλθροφόρθςθσ, κάτι το οποίο δεν αντίκειται ςτα ΔΠΧΑ που 
εφαρμόςτθκαν.  
 
Λογιςτικζσ πολιτικζσ 
 
Για τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων εφαρμόςτθκε το Π.Δ. 146/2003, 
προςαρμοςμζνο ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ και κανόνεσ που υιοκετοφνται από τα Διεκνι 
Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, όπωσ αυτά ιςχφουν για οικονομικζσ 
οντότθτεσ που επιδιϊκουν το κζρδοσ, επειδι δεν ζχουν γίνει οι προβλεπόμενεσ, από το 
εδάφιο β του άρκρου 11 του Οόμου 3697/2008, προςαρμογζσ, προκειμζνου αυτά να 
εφαρμοςτοφν ςε μθ κερδοςκοπικζσ οντότθτεσ του δθμόςιου τομζα Οι λογιςτικζσ πολιτικζσ 
που εφαρμόςτθκαν για τθν θμερομθνία μετάβαςθσ, είναι αυτζσ τθσ περιόδου αναφοράσ. 
 
Μεταβολζσ ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ – αρχζσ 
 

Η Διοίκθςθ του νοςοκομείου, λόγω τθσ εφαρμογισ των Δ.Ν.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. ζχει 
εφαρμόςει διαφορετικζσ λογιςτικζσ αρχζσ ςε ότι αφορά : 
 

(α)τουσ ςυντελεςτζσ αποςβζςεων των ενςϊματων παγίων 
(β)τα ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 
(γ)τισ προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 
(δ)τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ για πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

 
Αρχι τθσ ςυνζχειασ τθσ Επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
 
Οι Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ που παρουςιάηονται ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι 
τθσ ςυνζχειασ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Δομι ςθμειϊςεων 

Οι θμειϊςεισ είναι οργανωμζνεσ ςυςτθματικά, με τρόπο που ο αναγνϊςτθσ να μπορεί με 
ευχζρεια να αντλιςει τισ πλθροφορίεσ που επικυμεί. Δομοφνται ςε κεφάλαια των οποίων θ 
ςειρά και το περιεχόμενο ζχουν ωσ εξισ: 
1) Γενικζσ Πλθροφορίεσ: Γίνεται ειςαγωγι και παρζχονται οριςμζνεσ γενικζσ πλθροφορίεσ 
που πθγάηουν από το Δ.Ν.Π. 1 “Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων”. 
2) Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ: Εμφανίηονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Οοςοκομείου. 
3) Νογιςτικζσ Αρχζσ: Αναφζρονται κατά πρότυπο οι λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόηονται. 
4)Ανάλυςθ υπολοίπων οικονομικϊν καταςτάςεων και γνωςτοποιιςεισ: Αναλφονται τα 
υπόλοιπα τθσ Ματάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ και τθσ Ματάςταςθσ υνολικϊν Εςόδων και 
παρζχονται όλεσ οι γνωςτοποιιςεισ που επιβάλλονται από τα Διεκνι Πρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. 
5) Νοιπζσ γνωςτοποιιςεισ: Παρζχονται γνωςτοποιιςεισ που επιβάλλονται από άλλεσ αρχζσ, 
εκτόσ εκείνων που επιβάλλονται από τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. 
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ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 

Προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ 

Ζκκεςθ  επί των Οικονομικϊν  Καταςτάςεων. 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ, 

που αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009, και τισ καταςτάςεισ 

αποτελεςμάτων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε 

τθν θμερομθνία αυτι κακϊσ και περίλθψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και 

λοιπζσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ. 

Ευκφνθ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Η Διοίκθςθ του Οοςοκομείου ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ  παρουςίαςθ 

αυτϊν των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί  από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Η ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει ςχεδιαςμό, εφαρμογι και διατιρθςθ ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ οικονομικϊν 

καταςτάςεων, απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται ςε απάτθ ι λάκοσ. 

Η  ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ τθν επιλογι και εφαρμογι κατάλλθλων λογιςτικϊν 

πολιτικϊν και τθν διενζργεια λογιςτικϊν εκτιμιςεων που είναι λογικζσ για τισ περιςτάςεισ. 

Ευκφνθ Ελεγκτι 

Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί αυτϊν των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων, με 

βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρμονιςμζνα με τα Διεκνι Ελεγκτικά Πρότυπα. Σα Πρότυπα αυτά 

απαιτοφν τθ ςυμμόρφωςι μασ με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και το ςχεδιαςμό και 

διενζργεια του ελζγχου μασ με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το κατά πόςο 

οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.   

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν ςυγκζντρωςθ ελεγκτικϊν 

τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. Οι διαδικαςίεσ επιλζγονται  κατά τθν κρίςθ του ελεγκτι  και περιλαμβάνουν 

τθν εκτίμθςθ του κινδφνου ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λόγω 

απάτθσ ι λάκουσ. Για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου αυτοφ, ο ελεγκτισ λαμβάνει υπόψθ το 

ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ 

περιςτάςεισ και όχι για τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου του Οοςοκομείου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ 

καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν πολιτικϊν που εφαρμόςκθκαν και του εφλογου των 

εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ 

παρουςίαςθσ  των οικονομικϊν καταςτάςεων.  
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Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ γνϊμθσ μασ. 

Από τον ζλεγχό μασ προζκυψαν τα κατωτζρω κζματα: 

1)  Για τθν επιβεβαίωςθ του λογαριαςμοφ των απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν αποςτείλαμε, ςε οφειλζτεσ, επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ για απαιτιςεισ 

ςυνολικοφ ποςοφ € 8.281.082,77 (ποςοςτό 86,47 % επί του ςυνολικοφ ποςοφ των 

οφειλετϊν). Ξζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ζκκεςισ μασ είχαμε λάβει απαντιςεισ 

για απαιτιςεισ ποςοφ € 126.193,05 για τισ οποίεσ οι οφειλζτεσ (Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί) 

ςυμφωνοφςαν με τα υπόλοιπα των Βιβλίων του Οοςοκομείου. 

2) Για τθν επιβεβαίωςθ του λογαριαςμοφ των προμθκευτϊν αποςτείλαμε επιβεβαιωτικζσ 

επιςτολζσ για υποχρεϊςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 4.226.086,48 (ποςοςτό 78,14 % επί του 

ςυνολικοφ ποςοφ των προμθκευτϊν). Ξζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ζκκεςισ μασ 

είχαμε λάβει απαντιςεισ για υποχρεϊςεισ ποςοφ € 476.025,13 για τισ οποίεσ οι 

προμθκευτζσ επιβεβαίωςαν ότι το Οοςοκομείο τουσ οφείλει ποςό μικρότερο κατά € 

39.723,90. 

3) Ζςοδα τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ ςυνολικοφ ποςοφ € 1.300.000,00 περίπου 

καταχωρικθκαν ςε όφελοσ των αποτελεςμάτων τθσ κλειόμενθσ  χριςεωσ. 

4) Ματά τθν 31/12/2009 υφίςτανται δικαςτικζσ υποκζςεισ που εκκρεμοφν ι ζχουν 

τελεςιδικίςει ςε βάροσ του Οοςοκομείου ςυνολικοφ ποςοφ 776.838,70 € για τισ οποίεσ δεν 

ζχει ςχθματιςκεί ανάλογθ πρόβλεψθ ςε βάροσ των αποτελεςμάτων. 

Γνϊμθ 

Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ  παρουςιάηουν εφλογα από 

κάκε ουςιϊδθ άποψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ του Οοςοκομείου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 

2009, τθν χρθματοοικονομικι του επίδοςθ και τισ Σαμειακζσ του Ροζσ για τθ χριςθ που 

ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα  Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, όπωσ αυτά υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ωσ προσ τα ςυμπεράςματα του ελζγχου μασ, εφιςτοφμε 

τθν προςοχι ςασ: 

1) Σο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου χριηει βελτίωςθσ με τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν 

εςωτερικισ λειτουργίασ και οργάνωςθσ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ όλων των τμθμάτων 

και για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του Οοςοκομείου. θμειϊνεται επίςθσ ότι, θ 

εφαρμογι τθσ διπλογραφικισ λογιςτικισ μεκόδου γίνεται βάςει των ςτοιχείων τθσ 

απλογραφικισ λογιςτικισ μεκόδου, με ςυνζπεια να μθν εμφανίηονται ορκά, ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, τα ζςοδα, οι δαπάνεσ, οι απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ του Οοςοκομείου. 

2) Ξζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςασ ζκκεςισ μασ δεν λάβαμε επιςτολι από 

τον Οομικό φμβουλο του Οοςοκομείου ςχετικά με τα ακίνθτα που ζχει ςτθν κυριότθτά του 

το Οοςοκομείο. 
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3) Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ 

του Οοςοκομείου. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικϊν κεμάτων. 

Δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ από τθ Διοίκθςθ του Οοςοκομείου. 

Αναλυτικότερθ ζκκεςθ ελζγχου του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ με τισ διαπιςτϊςεισ και 

παρατθριςεισ μασ κα υποβλθκεί ςτθ Διοίκθςθ αυτοφ. 

 

 

Ιωάννινα, 14 Ιανουαρίου 2011 

ΟΙ ΟΡΜΩΣΟΙ ΕΝΕΓΜΣΕ ΝΟΓΙΣΕ 

  

  

  

Νικόλαοσ Χρ. Καλλζσ Ελζνθ Χαρ. Παππά 

Α.Ξ. .Ο.Ε.Ν. 15901 Α.Ξ. .Ο.Ε.Ν. 22731 

υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε.ο.ε. 

μζλοσ τθσ Crowe Horwath International 

Φωκ. Οζγρθ 3, 11257 Ακινα 

Αρ. Ξ. .Ο.Ε.Ν. 125 
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 2. Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009 

2.1 Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 

 

 
 

2.2 Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ 

 

εκεηώζεηο 
 

01.01 - 

31.12.2009 

 

01.01 - 

31.12.2008 

πλνιηθά έζνδα 

    Έζνδα από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 4.10 6.809.502 

 

4.728.162 

Μεηαβηβάζεηο από άιιεο θπβεξλεηηθέο νληόηεηεο 4.11 13.323.318 

 

10.469.716 

Επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 

 

13.110.017 

 

0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 4.12 27.737 

 

45.090 

Λνηπά έζνδα 4.13 140.638 

 

148.330 

ύλνιν εζόδσλ 
 

33.411.212 
 

15.391.298 

Γαπάλεο 

    Δαπάλεο κηζζνδνζίαο 4.14 12.669.513 

 

10.432.773 

Δαπάλεο αλαιώζηκσλ 4.15 6.328.033 

 

5.552.761 

Απνζβέζεηο 4.16 410.771 

 

511.373 

Λνηπέο δαπάλεο 4.17 1.094.056 

 

313.540 

ύλνιν δαπαλώλ 

 

20.502.373 

 

16.810.447 

Πιεόλαζκα/Έιιεηκα πεξηόδνπ 

 

12.908.839 

 

(1.419.149) 

Πξνεξρόκελα: 

     - Από ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

(201.178) 

 

(1.419.149) 

 - Από επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 

 

13.110.017 

 

0 

  

12.908.839 

 

(1.419.149) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

    Επηρνξεγήζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνύ 

 

542.925 

 

1.161.911 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

 

13.451.764 

 

(257.238) 

     

εκεηώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 6.1 1.317.215 1.633.009 
Απαηηήζεηο από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 6.2 10.668.593 6.109.566 
Απνζέκαηα 6.3 1.518.326 1.266.650 

13.504.134 9.009.224 
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
Ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην θόζηνο θηήζεο 6.4 8.674.217 8.120.867 

8.674.217 8.120.867 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 22.178.351 17.130.091 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
Τπνρξεώζεηο ζε πξνκεζεπηέο 6.5 5.408.574 13.841.595 

5.408.574 13.841.595 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ 
από ηελ ππεξεζία 6.6 42.516 13.000 

42.516 13.000 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 5.451.090 13.854.595 
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 
Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνπλ ζηνπο θαηόρνπο ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρώλ 
Εηζθεξόκελν θεθάιαην 6.7 4.384.391 4.384.391 
Εηζθεξόκελν θεθάιαην από άιιεο θπβεξλεηηθέο νληόηεηεο 6.8 3.607.274 3.064.349 
Πιενλάζκαηα/ Ειιείκκαηα εηο λέν 6.9 8.735.596 (4.173.244) 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο θαηόρνπο  
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρώλ 16.727.261 3.275.496 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 22.178.351 17.130.091 
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2.3 Κατάςταςθ Μεταβολισ των Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

2.4 Κατάςταςθ των Σαμειακϊν Ροϊν 

31/12/2009 31/12/2008

Ρνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Εηζπξάμεηο από παξνρή ππεξεζηώλ 1.436.626 3.613.108

Άιιεο εηζπξάμεηο 1.222.872 335.772

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 27.737 45.090

Έμνδα πξνζσπηθνύ (386.840) (230.576)

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο (14.089.526) (2.755.367)

Άιιεο πιεξσκέο (2.152.777) (1.140.394)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (13.941.908) (132.368)

Ρνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αγνξέο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ (επελδύζεηο) (1.161.955) (1.169.789)

Εηζπξάμεηο από ελνίθηα 94.677 102.884

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (1.067.278) (1.066.905)

Ρνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Είζπξαμε από επηρνξεγήζεηο παγίσλ θαη δαπαλώλ 14.693.392 1.365.676

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 14.693.392 1.365.676

Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α)+(β)+(γ) (315.794) 166.403

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.633.009 1.466.606

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.317.215 1.633.009  

Δηζθεξόκελ 
ν θεθάιαην 

Δηζθεξόκελν  
θεθάιαην από  

άιιεο  
θπβεξλεηηθέο  

νληόηεηεο 

Απνζεκαηηθά  
εύινγεο αμίαο 

Λνηπά  
απνζεκαηηθά 

Πιενλάζκαηα/ει 
ιείκκαηα εηο λέν ύλνιν 

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2008 4.384.391 1.902.438 0 0 (2.754.095) 3.532.734 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 0 1.161.911 0 0 (1.419.147) (257.236) 
Πιεόλαζκα/έιιεηκκα από επαλεθηίκεζε αθηλήησλ 0 0 0 0 0 0 
Αύμεζε θεθαιαίνπ  0 0 0 0 0 0 
Έζνδα άκεζα αλαγλσξηζκέλα ζηα ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 

πλνιηθό αλαγλσξηδόκελν πιεόλαζκα/έιιεηκκα 0 1.161.911 0 0 (1.419.147) (257.236) 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 4.384.391 3.064.349 0 0 (4.173.242) 3.275.498 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Δηζθεξόκελ 
ν θεθάιαην 

Δηζθεξόκελν  
θεθάιαην από  

άιιεο  
θπβεξλεηηθέο  

νληόηεηεο 

Απνζεκαηηθά  
εύινγεο αμίαο 

Λνηπά  
απνζεκαηηθά 

Πιενλάζκαηα/ει 
ιείκκαηα εηο λέν ύλνιν 

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 4.384.391 3.064.349 0 0 (4.173.242) 3.275.498 
 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 0 542.925 0 0 12.908.838 13.451.763 

Πιεόλαζκα/έιιεηκκα από επαλεθηίκεζε αθηλήησλ 0 0 0 0 0 0 
Αύμεζε θεθαιαίνπ  0 0 0 0 0 0 
Έζνδα άκεζα αλαγλσξηζκέλα ζηα ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 

πλνιηθό αλαγλσξηδόκελν πιεόλαζκα/έιιεηκκα 0 542.925 0 0 12.908.838 

 
13.451.763 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 4.384.391 3.607.274 0 0 8.735.596 16.727.261 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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3. Λογιστικές αρχές και πολιτικές 

3.1 Λειτουργικοί τομείσ 

Ωσ λειτουργικόσ τομζασ για το νοςοκομείο κεωρείται κάκε ςυςτατικό μζροσ του οποίου τα 

αποτελζςματα εξετάηονται τακτικά από τθ Διοίκθςθ για ςκοποφσ λιψθσ αποφάςεων 

ςχετικά με τθν κατανομι πόρων ςτον τομζα και τθν εκτίμθςθ τθσ αποδόςεϊσ του.  

Σο νοςοκομείο δεν εντάςςεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Δ.Π.Χ.Α 8 «Οικονομικζσ 

πλθροφορίεσ κατά τομζα».  

3.2 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Ξία Ενςϊματθ Ακινθτοποίθςθ ι προςκικθ τθσ, αρχικά αποτιμάται ςτο κόςτοσ τθσ. Σο 

κόςτοσ μίασ Ενςϊματθσ Ακινθτοποίθςθσ προκφπτει από:  

α)  το αρχικό κόςτοσ και τυχόν , β) κόςτθ βελτίωςθσ, γ) κόςτθ αντικατάςταςθσ δ) κόςτθ 

ςυντιρθςθσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

Σο Αρχικό Μόςτοσ μίασ Ενςϊματθσ Ακινθτοποίθςθσ περιλαμβάνει: α) το ςυνολικό κακαρό 

κόςτοσ απόκτθςθσ , β) τα κόςτθ μεταφοράσ και ςυναρμολόγθςθσ μζχρι να γίνει λειτουργικι 

γ) τυχόν κεφαλαιοποιθμζνο κόςτοσ δανειςμοφ, δ) εκτιμοφμενα κόςτθ αποςυναρμολόγθςθσ 

και αποκατάςταςθσ 

Παρακολουκοφνται, μετά τθν αρχικι απόκτθςθ, ςτο κόςτοσ μείον τισ αποςβζςεισ και τισ 

προβλζψεισ, θ κατθγορία των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων «Νοιπόσ εξοπλιςμόσ». 

Παρακολουκοφνται, μετά τθν αρχικι απόκτθςθ, ςε αξίεσ αναπροςαρμογισ, οι κατθγορίεσ 

ενςϊματων ακινθτοποιιςεων α) Εδαφικζσ εκτάςεισ, β)  κτίρια, γ) μθχανιματα. 

Για τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ χρθςιμοποιείται θ ευκεία μζκοδοσ απόςβεςθσ. 

Οι ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ που χρθςιμοποιοφνται αναφζρονται ςε επόμενθ παράγραφο 

που γίνεται λόγοσ για τισ γνωςτοποιιςεισ του Δ.Ν.Π. 16 «Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ». 

3.3 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 

Σα ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία τθσ Ματάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 

αξιολογοφνται από τθ Διοίκθςθ με βάςθ τισ ρυκμίςεισ του Δ.Ν.Π. 10 και κατατάςςονται ςε 

"διορκωτικά" και "μθ διορκωτικά" γεγονότα. Οι Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ, διορκϊνονται με 

τα "διορκωτικά" γεγονότα μόνον. Αν μετά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ και μζχρι τθν 

ζγκριςθ των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων, διαπιςτωκεί ότι δεν ιςχφει πλζον θ αρχι τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ για το νοςοκομείο, οι Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ 

ςυντάςςονται χωρίσ τθν εφαρμογι αυτισ τθσ αρχισ. 

3.4 Αποκζματα 

Σα αποκζματα αποτιμοφνται ςτθ μικρότερθ αξία ανάμεςα ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ και ςτθν 

κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία τουσ. Σο κόςτοσ για τα αγακά που αγοράηονται από τρίτουσ, 

προςδιορίηεται από τθν τιμολογιακι αξία του αγακοφ πλζον κάκε άμεςο ζξοδο που αφορά 

το αγακό μζχρι αυτό να παραλθφκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ και ςτο ςυγκεκριμζνο 

χϊρο που αυτό βρίςκεται κατά τθν αποτίμθςθ. Σο κόςτοσ των προϊόντων αποτελείται από 

το κόςτοσ των άμεςων υλικϊν, το άμεςο εργατικό κόςτοσ όπου είναι δυνατόσ ο 

προςδιοριςμόσ του και τα γενικά βιομθχανικά ι άλλα ζξοδα, που χρειάςτθκαν ϊςτε το 

προϊόν να φκάςει ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο και ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ κατά το χρόνο 
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τθσ αποτίμθςθσ. Σο κόςτοσ υπολογίηεται με τθ χριςθ τθσ μζςθσ ςτακμικισ μεκόδου. Η 

κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία απεικονίηει τθν εκτιμοφμενθ αξία πϊλθςθσ του αγακοφ μείον 

τα εκτιμοφμενα κόςτθ διάκεςισ του.   

Οι εκτιμιςεισ τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ επίςθσ λαμβάνουν υπόψθ το ςκοπό για 

τον οποίο τθροφνται τα αποκζματα. Ωσ εκ τοφτου θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία τθσ 

ποςότθτασ του αποκζματοσ που τθρείται για να καλφψει βζβαιεσ ςυμβάςεισ πωλιςεων 

αγακϊν ι υπθρεςιϊν, βαςίηεται ςτθ ςυμβατικι τιμι. Αν οι ςυμβάςεισ πωλιςεων 

καλφπτουν μικρότερεσ ποςότθτεσ από αυτζσ των αποκεμάτων που τθροφνται, θ κακαρι 

ρευςτοποιιςιμθ αξία τθσ επί πλζον ποςότθτασ βαςίηεται ςτισ γενικζσ τιμζσ πϊλθςθσ. 

3.5 Χρθματοοικονομικά μζςα 

Χρθματοοικονομικό μζςο είναι κάκε ςφμβαςθ που δθμιουργεί ζνα χρθματοοικονομικό 

ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςε μία επιχείρθςθ και μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ζνα 

ςυμμετοχικό τίτλο ςε μια άλλθ επιχείρθςθ.  

Σα χρθματοοικονομικά μζςα ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ με βάςθ τθν ουςία τθσ ςφμβαςθσ 

και το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Η διοίκθςθ ορίηει τθν κατθγορία ςτθν οποία κα 

ενταχκοφν τα ςυγκεκριμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κατά τθν αρχικι 

θμερομθνία αναγνϊριςθσ και επαναξιολογεί αυτι τθν κατθγοριοποίθςθ ςε κάκε 

θμερομθνία αναφοράσ. 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 

αποτελεςμάτων  

Πρόκειται για χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, που ικανοποιοφν οποιαδιποτε 

από τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που αποκτϊνται με ςκοπό να πουλθκοφν ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα ι αν ζχουν χαρακτθριςτεί ζτςι από τθν διοίκθςθ. 

 Ματά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ορίηεται από τθν επιχείρθςθ ωσ ςτοιχείο που αποτιμάται 

ςτθν εφλογθ αξία, με αναγνϊριςθ των μεταβολϊν ςτα αποτελζςματα. 

Περιουςιακά ςτοιχεία ςε αυτιν τθν κατθγορία περιλαμβάνονται ςτο κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό είτε εξαιτίασ του ότι προορίηονται προσ πϊλθςθ είτε προορίηονται να 

ρευςτοποιθκοφν εντόσ δϊδεκα μθνϊν από το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ.  

Δάνεια και απαιτιςεισ 

Περιλαμβάνουν μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με ςτακερζσ ι 

προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ. τθν 

κατθγορία αυτι (Δάνεια και Απαιτιςεισ) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτιςεισ που δεν ςυνεπάγονται τθ μεταβίβαςθ μετρθτϊν ι άλλων 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων.  

 Προκαταβολζσ για αγορζσ αγακϊν, ενςϊματων και άυλων ακινθτοποιιςεων ι 

υπθρεςιϊν, επειδι δεν προβλζπονται αυτζσ να καλυφκοφν με μετρθτά ι άλλα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, αλλά με ςτοιχεία αποκεμάτων, 

ενςϊματων ι άυλων ακινθτοποιιςεων ι παροχι υπθρεςιϊν. 

 Προπλθρωκζντα  ζξοδα που δεν ςυνιςτοφν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ για λιψθ ι 

παράδοςθ μετρθτϊν ι άλλων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 

 Απαιτιςεισ που δεν είναι ςυμβατικζσ, αλλά επιβάλλονται από κρατικζσ ρυκμίςεισ. 
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 Απαιτιςεισ που ζχουν να κάνουν με δοςολθψίεσ φόρων, οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί 

νομοκετικά από το κράτοσ,  

 Οτιδιποτε δεν καλφπτεται από ςφμβαςθ ϊςτε να δίνει δικαίωμα ςτθν επιχείρθςθ για 

λιψθ μετρθτϊν ι άλλων χρθματοοικονομικϊν πάγιων ςτοιχείων.  

Σα δάνεια και οι απαιτιςεισ με τακτι λιξθ αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ βάςει τθσ 

μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου, ενϊ τα Δάνεια και Απαιτιςεισ χωρίσ τακτι λιξθ 

αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ. Σα προκφπτοντα κατά τθν αποτίμθςθ ζςοδα ι ζξοδα 

αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα.  

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Περιλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είτε 

προςδιορίηονται ςε αυτιν τθν κατθγορία, είτε δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποια από τισ 

ανωτζρω. 

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ. Μζρδοσ ι ηθμία επί διακζςιμου προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικοφ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου αναγνωρίηεται ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, εκτόσ από τυχόν ηθμίεσ 

απομείωςθσ και ςυναλλαγματικά κζρδθ και ηθμίεσ, ζωσ ότου παφςει θ αναγνϊριςθ του 

χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. ε αυτι τθν περίπτωςθ, το ςωρευτικό 

κζρδοσ ι θ ςωρευτικι ηθμία που είχε προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα λοιπά ςυνολικά 

ζςοδα κα ανακαταταχκεί από τα ίδια κεφάλαια ςτα αποτελζςματα ωσ προςαρμογι από 

ανακατάταξθ. Οι τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα.  

Ειδικά, θ αποτίμθςθ των ςυμμετοχικϊν τίτλων των οποίων θ εφλογθ αξία δεν μπορεί να 

εκτιμθκεί αξιόπιςτα αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ. Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που είναι διαπραγματεφςιμα ςε ενεργζσ αγορζσ προςδιορίηονται 

από τισ τρζχουςεσ τιμζσ ηιτθςθσ. Γα τα μθ διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία οι εφλογεσ αξίεσ 

προςδιορίηονται με τθ χριςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ όπωσ ανάλυςθ πρόςφατων 

ςυναλλαγϊν, ςυγκρίςιμων ςτοιχείων που διαπραγματεφονται και προεξόφλθςθ ταμειακϊν 

ροϊν που εξειδικεφονται να απεικονίηουν τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ του εκδότθ. 

 το τζλοσ κάκε περιόδου αναφοράσ το νοςοκομείο εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικζσ 

ενδείξεισ που να οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία ζχουν υποςτεί απομείωςθ. 

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

Περιλαμβάνει τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοςθ μετρθτϊν ι άλλου χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ςε 

επιχείρθςθ 

 Ανταλλαγι χρθματοοικονομικϊν μζςων με επιχείρθςθ, με όρουσ πικανά δυςμενείσ. 

 Ξια ςφμβαςθ θ οποία κα διακανονιςτεί ι ενδζχεται να διακανονιςτεί με ςυμμετοχικό 

τίτλο τθσ επιχείρθςθσ και είναι: (α) ζνα μθ παράγωγο για το οποίο θ επιχείρθςθ είναι 

υποχρεωμζνθ ι ενδζχεται να υποχρεωκεί να παραδϊςει μεταβλθτό αρικμό ιδίων 

ςυμμετοχικϊν τίτλων τθσ επιχείρθςθσ ι (β) ζνα παράγωγο το οποίο κα διακανονιςτεί με 

κάκε άλλο τρόπο εκτόσ από τθν ανταλλαγι ενόσ κακοριςμζνου χρθματικοφ ποςοφ ι 

άλλθσ χρθματοοικονομικισ απαίτθςθσ με ζνα κακοριςμζνο αρικμό ςυμμετοχικϊν τίτλων 

τθσ επιχείρθςθσ. 
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Ματά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ μείον τα ζξοδα που είναι άμεςα αποδοτζα ςτθ διενζργεια τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςυναλλαγισ. Ωσ εφλογθ αξία, κατά κανόνα, κεωρείται θ κακαρι ταμειακι 

ειςροι από τθν ζκδοςθ του μζςου ι θ εφλογθ αξία του ςτοιχείου που αποκτάται κατά τθ 

δθμιουργία τθσ υποχρζωςθσ. 

Εκτόσ από κάποιεσ εξαιρζςεισ (όπωσ τθσ περίπτωςθσ των χρθματοοικονομικϊν 

υποχρεϊςεων μζςω αποτελεςμάτων), ςτισ οποίεσ δεν εμπίπτουν οι χρθματοοικονομικζσ 

υποχρεϊςεισ του νοςοκομείου, οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. 

Σα ζξοδα δανειςμοφ (τόκοι και λοιπά ζξοδα), που αφοροφν άμεςα τθν απόκτθςθ, 

καταςκευι ι παραγωγι ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, προςαυξάνουν το κόςτοσ αυτϊν των 

ςτοιχείων, μζχρι αυτά να είναι ζτοιμα για τθ χριςθ που ζχει προβλεφκεί για το κακζνα ι να 

είναι ζτοιμα για πϊλθςθ. Συχόν ζςοδα από τόκουσ ι λοιπά ζςοδα από τθν προςωρινι 

επζνδυςθ του προϊόντοσ δανείων που ζχουν λθφκεί για τον πιο πάνω ςκοπό, μειϊνουν 

αντίςτοιχα τα κόςτθ δανειςμοφ που κεφαλαιοποιοφνται. 

Όλα τα λοιπά ζξοδα δανειςμοφ (τόκοι και ςυναφι ζξοδα) μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα 

τθσ περιόδου που αυτά πραγματοποιοφνται. 

3.6 Κακοριςμόσ των διακεςίμων και ταμειακϊν ιςοδυνάμων 

Σα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά και τισ κατακζςεισ 
όψεωσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ μζχρι 3 μινεσ επενδφςεισ, υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και 
χαμθλοφ ρίςκου. 
Σα ταμειακά ιςοδφναμα, αφοροφν βραχυχρόνιεσ υψθλισ ευκολίασ ρευςτοποίθςθσ 
επενδφςεισ, που είναι εφκολα μετατρζψιμεσ ςε μετρθτά και είναι τόςο κοντά ςτθ λιξθ τουσ 
που εμφανίηουν αμελθτζο κίνδυνο για αλλαγζσ τθν αποτίμθςι τουσ κατά το χρόνο τθσ 
ρευςτοποίθςισ τουσ. 

3.7 Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

Οι υποχρεϊςεισ από αποχϊρθςθ του προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ υπολογίηονται 
ςτθν ονομαςτικι αξία των μελλοντικϊν ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν που κεωροφνται 
δουλευμζνεσ κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ βάςει των υπαλλιλων οι οποίοι ζχουν, κατά τθν 
διάρκεια τθσ χριςθσ, κεμελιϊςει δικαίωμα επ’ αυτϊν των παροχϊν. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ 
υπολογίηονται βάςει οικονομικϊν παραδοχϊν. Σο κακαρό κόςτοσ αποχϊρθςθσ λόγω 
ςυνταξιοδότθςθσ για τθν περίοδο περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ςτθν 
ςυνθμμζνθ Ματάςταςθ υνολικϊν Εςόδων τθσ χριςθσ και αποτελείται από τθν παροφςα 
αξία των παροχϊν των οποίων το δικαίωμα απολαβισ κεμελιϊκθκε μζςα ςτθν χριςθ, τουσ 
τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ παροχϊν, τυχόν κόςτοσ προχπθρεςίασ και οποιοδιποτε 
επιπλζον κόςτοσ αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Σο κόςτοσ προχπθρεςίασ 
προςδιορίηεται με βάςθ τθν ευκεία μζκοδο κατά τθν μζςθ διάρκεια τθσ περιόδου μζχρι τθ 
κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ απόλθψθσ των υπεςχθμζνων παροχϊν. Σο νοςοκομείο 
υπολογίηει τθν αποηθμίωςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ με βάςθ τισ διατάξεισ του Ο.2112/20. Οι 
υποχρεϊςεισ για παροχζσ αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ δεν χρθματοδοτοφνται. 
 
Προγράμματα καθοριςμζνων παροχών  
Σο πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν αφορά ςτθ νομικι υποχρζωςθ του για καταβολι 
ςτο προςωπικό εφάπαξ αποηθμίωςθσ κατά τθν θμερομθνία εξόδου κάκε εργαηομζνου από 
τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Σο δεδουλευμζνο κόςτοσ των προγραμμάτων 
κακοριςμζνων παροχϊν καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτθν χριςθ που αφορά. 
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Λογιςμόσ παροχών εξόδου από την υπηρεςία 
Οι παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία, λογίηονται άμεςα ςαν ζξοδα όταν γίνονται, ενϊ για 
τα προγράμματα οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ, λογίηονται όταν αναλαμβάνεται θ δζςμευςθ 
για αποχϊρθςθ. Ειδικά όμωσ για τισ αποηθμιϊςεισ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ του Ο. 2112 
υπολογίηεται θ επιβάρυνςθ κάκε χριςθσ και λογίηεται ςε βάροσ των αποτελεςμάτων με 
πίςτωςθ προβλζψεων. 

3.8 Τποχρεϊςεισ 

Όλεσ οι υποχρεϊςεισ του νοςοκομείου εμφανίηονται ςτθν Ματάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 
με τθν ονομαςτικι τουσ αξία. 

3.9 Λογιςτικζσ πολιτικζσ για προβλζψεισ και ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ ι 
υποχρεϊςεισ 

Προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν υφίςτανται νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ 
αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, των οποίων θ εκκακάριςθ είναι πικανι μζςω εκροισ 
πόρων και το ακριβζσ ποςό εκάςτοτε υποχρζωςθσ μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Οι 
προβλζψεισ επανεξετάηονται κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ κάκε Ματάςταςθσ 
Οικονομικισ Θζςθσ και προςαρμόηονται προκειμζνου να απεικονίηουν τθ παροφςα αξία τθσ 
δαπάνθσ που αναμζνεται να εκταμιευκεί για τθν εκκακάριςθ τθσ υποχρζωςθσ. τθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία υφίςτανται ςθμαντικι χρονικι υςτζρθςθ από τθν αναγνϊριςθ 
μιασ πρόβλεψθσ ςε ςχζςθ με τθν αναμενόμενθ χρονικι ςτιγμι διακανονιςμοφ τθσ, οι 
προβλζψεισ προεξοφλοφνται με τθν χρθςιμοποίθςθ ενόσ προ φόρου προεξοφλθτικοφ 
επιτοκίου. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ εάν θ πικανότθτα μιασ εκροισ πόρων οι οποίοι 
ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν 
αναγνωρίηονται ςτισ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι 
οικονομικϊν οφελϊν είναι πικανι. 

3.10 Κεφαλαιοποίθςθ εξόδων 

Όλα τα ζξοδα τα οποία αφοροφν ςτθν ίδρυςθ και πρϊτθ εγκατάςταςθ του νοςοκομείου 
κακϊσ και ζξοδα που αφοροφν ςε μετεγκατάςταςθ αναγνωρίηονται ςαν ζξοδα κατά τθ 
χριςθ ςτθν οποία προκφπτουν. 

3.11 Λογιςτικι των κρατικϊν επιχορθγιςεων και γνωςτοποίθςθ τθσ κρατικισ 
υποςτιριξθσ 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ καταχωροφνται, αν υπάρξει εφλογθ βεβαιότθτα ότι κα 
ειςπραχκοφν και ότι το νοςοκομείο κα εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του. Οι κρατικζσ 
επιχορθγιςεισ για λειτουργικζσ δαπάνεσ, μεταφζρονται ςτθν Μακαρι Θζςθ μζςω τθσ 
Ματάςταςθσ υνολικϊν Εςόδων, με ςυςχετιςμό εςόδου – κόςτουσ. 
Οι επιχορθγιςεισ για ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία κα ζπρεπε ςφμφωνα με το ΔΝΠ 20 
να καταχωροφνται αρχικά ςαν "αναβαλλόμενο ζςοδο" (υποχρεϊςεισ από ςυναλλαγζσ μθ 
ανταλλαγισ), και από εκεί να μεταφζρονται τμθματικά ςτα ζςοδα, ανάλογα με τθν 
απόςβεςθ του παγίου. Σο νοςοκομείο δεν εφάρμοςε το Δ.Ν.Π 20 ςτισ Οικονομικζσ του 
Ματαςτάςεισ. Οι λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ για πάγια καταχωροφνται απευκείασ ωσ 
«ειςφερόμενο κεφάλαιο από άλλεσ κυβερνθτικζσ οντότθτεσ» ςτα Κδια Μεφάλαια του 
νοςοκομείου. Η επιλογι αυτι ςχετίηεται με τθν ιδιοκτθςιακι φφςθ του νοςοκομείου, του 
οποίου ιδιοκτιτθσ κατά 100% είναι το κράτοσ. Οι επιδράςεισ ςτισ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ 
που προκφπτουν από τον λογιςτικό χειριςμό των κρατικϊν επιχορθγιςεων για πάγια 
ςτοιχεία αναλφονται ςτισ ςθμειϊςεισ των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων (παρ. 6.8) 
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3.12 Αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων 

Ζςοδα  

Παροχι υπθρεςιϊν:  

Σα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται τθν περίοδο που παρζχονται οι  υπθρεςίεσ, με 

βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ζςοδα από τόκουσ:  

Σα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ αναλογίασ και με τθ χριςθ του 

πραγματικοφ επιτοκίου. 

Ζξοδα  

Σα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Σο κόςτοσ δανειςμοφ 

που ςχετίηεται άμεςα με τθν αγορά, καταςκευι ι παραγωγι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου 

αποτελεί τμιμα του κόςτουσ του ςτοιχείου αυτοφ, εφόςον πικανολογείται ότι κα αποφζρει 

ςτο μζλλον οικονομικά οφζλθ και μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. 

3.13 Λογιςτικζσ  πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ 

Οι πολιτικζσ επιλογισ του νοςοκομείου, επιλζγονται μόνο για τισ περιπτϊςεισ που δεν 
καλφπτονται από πρότυπο ι διερμθνεία και με κριτιρια να: α) παρουςιάηουν πιςτά τισ 
Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ, β) αντανακλοφν ουςία και όχι τφπο γ) είναι απροκατάλθπτεσ δ) 
είναι ςυντθρθτικζσ ε) είναι πλιρεισ. Ξία λογιςτικι πολιτικι αλλάηει όταν: α) το επιβάλλει 
πρότυπο ι διερμθνεία β) βελτιϊνει τθν αξιοπιςτία τθσ πλθροφόρθςθσ. Αν γίνεται αλλαγι 
λογιςτικισ πολιτικισ με βάςθ πρότυπο ι διερμθνεία, εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ 
του ςε ότι αφορά τθν αναδρομικότθτα. Όταν μία λογιςτικι πολιτικι εφαρμόηεται 
αναδρομικά, αλλάηουν όλεσ οι Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ μζχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί 
που δεν είναι δυνατόν, αλλάηουν μόνο ςτο άνοιγμα τθσ χριςθσ, το υπόλοιπο ςε νζο ι 
πικανά και άλλοι λογαριαςμοί, εφόςον αυτό είναι δυνατόν.  
Η αλλαγζσ εκτιμιςεων, επιδροφν ςτθν Ματάςταςθ υνολικϊν Εςόδων τθσ χριςθσ που 
γίνονται και ςτισ μελλοντικζσ χριςεισ ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Επίςθσ μπορεί να 
επιδράςουν ςτθν κακαρι κζςθ ι ςε άλλουσ λογαριαςμοφσ τθσ Ματάςταςθσ Οικονομικισ 
Θζςθσ ςτθ χριςθ που γίνεται θ αλλαγι. 
Σα λάκθ, εφόςον είναι εφικτό, διορκϊνονται αναδρομικά: α) για τθν προθγοφμενθ περίοδο 
πλιρωσ (Ματάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, Ματάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ, Σαμειακζσ 
Ροζσ, Πίνακασ Ξεταβολισ Ιδίων Μεφαλαίων, θμειϊςεισ) β) Για πριν τθ ςυγκρίςιμθ 
περίοδο, με αλλαγι υπολοίπων ζναρξθσ τθσ ςυγκρίςιμθσ περιόδου ςτθν Ματάςταςθ 
Οικονομικισ Θζςθσ. 
 

Σο νοςοκομείο εφάρμοςε κατά τθν περίοδο αναφοράσ νζα ι τροποποιθμζνα πρότυπα ι 
διερμθνείεσ όπωσ αυτά/ζσ ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ζχουν εκδοκεί από 
τθν IASB και εφαρμόηονται υποχρεωτικά για χριςεισ που ξεκινοφν από 1.1.2009. Η 
παράκεςθ των εν λόγω νζων ι τροποποιθμζνων προτφπων ι διερμθνειϊν γίνεται βάςει 
των εκδοκζντων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχετικϊν κανονιςμϊν. 
 
Κανονιςμόσ 1293/2009 «Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 32. Χρθματοοικονομικά Μζςα: 
Παρουςίαςθ» 
Η τροποποίθςθ ςτο ΔΝΠ 32 διευκρινίηει πϊσ αντιμετωπίηονται λογιςτικά οριςμζνα 
δικαιϊματα όταν τα εκδοκζντα μζςα εκφράηονται ςε νόμιςμα διαφορετικό από το νόμιςμα 
επιχειρθματικισ λειτουργίασ του εκδότθ. Εάν τα εν λόγω μζςα διανζμονται κατ’ αναλογία 
ςτουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ του εκδότθ ζναντι ςυγκεκριμζνου ποςοφ μετρθτϊν, πρζπει 
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να ταξινομοφνται ωσ μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν θ τιμι άςκθςισ τουσ εκφράηεται ςε 
νόμιςμα διαφορετικό από το νόμιςμα επιχειρθματικισ λειτουργίασ του εκδότθ. Η εν λόγω 
τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο νοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 1171/2009 «Σροποποίθςθ ςτο ΕΔΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39. Επανεκτίμθςθ 
ενςωματωμζνων παραγϊγων - Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» 
Ξε τισ τροποποιιςεισ τθσ διερμθνείασ ΕΔΔΧΠΑ 9 και του ΔΝΠ 39 αποςαφθνίηεται ο 
χειριςμόσ των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων που είναι ενςωματωμζνα ςε άλλα 
ςυμβόλαια, ςε περίπτωςθ επαναταξινόμθςθσ υβριδικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου από τθν 
κατθγορία τθσ εφλογθσ αξίασ μζςω των αποτελεςμάτων. Η διερμθνεία και οι εν λόγω 
τροποποιιςεισ του ΔΝΠ 39 δεν είχαν εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 1165/2009 «Σροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 7. Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 
- Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 
κοπόσ των τροποποιιςεων ςτο ΔΧΠΑ 4 και ςτο ΔΧΠΑ 7 είναι θ απαίτθςθ ενιςχυμζνων 
γνωςτοποιιςεων ςχετικά με τισ μετριςεισ τθσ εφλογθσ αξίασ και του κινδφνου ρευςτότθτασ 
που ςυνδζεται με χρθματοοικονομικά μζςα. Αφοροφν κυρίωσ επιχειριςεισ του πιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ, όπου τα ηθτιματα προςδιοριςμοφ των κινδφνων ρευςτότθτασ είναι πολφ πιο 
ςφνκετα από τισ άλλεσ επιχειριςεισ. Οι τροποποιιςεισ δεν είχαν εφαρμογι ςτο 
Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 824/2009 «Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7. Επαναταξινόμθςθ των 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων - θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ και 
μετάβαςθ» 
Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΝΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7 αφοροφν κυρίωσ τισ αλλαγζσ που 
πραγματοποιικθκαν με τον κανονιςμό 1004/2008 για τθν ανακατάταξθ των 
χρθματοοικονομικϊν μζςων. Ξε τισ διορκϊςεισ που γίνονται, δίνεται θ δυνατότθτα 
εφαρμογισ των ρυκμίςεων για τισ ανακατατάξεισ, αναδρομικά από 1.7.2008 για όλουσ, 
ανεξάρτθτα αν κα κάνουν τισ ανακατατάξεισ μετά το πζρασ του 9μινου του 2008. Οι 
τροποποιιςεισ δεν είχαν εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 69/2009 «Σροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27. «Κόςτοσ επζνδυςθσ ςε 
κυγατρικι, από κοινοφ ελεγχόμενθ οικονομικι οντότθτα ι ςυγγενι Επιχείρθςθ» 
Η τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 1 επιτρζπει ςτον υιοκετοφντα για πρϊτθ φορά να χρθςιμοποιεί 
ςτισ ξεχωριςτζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του ωσ τεκμαρτό κόςτοσ μιασ επζνδυςθσ ςε 
κυγατρικι, από κοινοφ ελεγχόμενθ οικονομικι οντότθτα ι ςυγγενι επιχείρθςθ είτε τθν 
εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςτα ΔΠΧΑ είτε τθ 
λογιςτικι αξία τθσ επζνδυςθσ βάςει των εκνικϊν λογιςτικϊν προτφπων κατά τθν 
θμερομθνία αυτι.  
Ο οριςμόσ τθσ «μεκόδου κόςτουσ» διαγράφεται από το ΔΝΠ 27 και επιβάλλεται ςυνεπϊσ 
ςτον επενδυτι να αναγνωρίηει ωσ ειςόδθμα ςτισ ξεχωριςτζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 
όλα τα μερίςματα που λαμβάνονται από μια κυγατρικι, από κοινοφ ελεγχόμενθ οικονομικι 
οντότθτα ι ςυγγενι επιχείρθςθ, ακόμα κι αν το μζριςμα πλθρϊνεται από τα αποκεματικά 
που υπιρχαν πριν από τθν απόκτθςθ. Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΝΠ 27 αποςαφθνίηουν επίςθσ 
το πϊσ κακορίηεται το κόςτοσ μιασ επζνδυςθσ βάςει του ΔΝΠ 27 όταν μια μθτρικι εταιρεία 
αναδιοργανϊνει τθ λειτουργικι δομι του ομίλου τθσ τοποκετϊντασ μια νζα οικονομικι 
οντότθτα ωσ μθτρικι τθσ με τρόπο που θ νζα μθτρικι να αποκτά τον ζλεγχο τθσ αρχικισ 
μθτρικισ εκδίδοντασ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ εισ αντάλλαγμα των υπαρχόντων 
ςυμμετοχικϊν τίτλων τθσ αρχικισ μθτρικισ. Η διερμθνεία και οι εν λόγω τροποποιιςεισ του 
ΔΝΠ 39 δεν είχαν εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο. 
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Κανονιςμόσ 53/2009 «Σροποποίθςθ του ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1. Χρθματοοικονομικά Μζςα με 
δικαίωμα αποπλθρωμισ και Δεςμεφςεισ που Ανακφπτουν κατά τθν Εκκακάριςθ» 
Βάςει των τροποποιιςεων αυτϊν, οριςμζνοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείεσ και 
κατατάςςονται επί του παρόντοσ ωσ υποχρεϊςεισ, παρόλο που ζχουν χαρακτθριςτικά 
ανάλογα με εκείνα των ςυνικων μετοχϊν, πρζπει να κατατάςςονται ωσ ίδια κεφάλαια. 
Επίςθσ, απαιτοφνται επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ για τα μζςα αυτά και πρζπει να 
εφαρμοςτοφν νζοι κανόνεσ για τθν ανακατάταξι τουσ. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ δεν είχαν 
εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 1274/2008 «Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 1. Παρουςίαςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων (αντικατάςταςθ)» 
Σο ανακεωρθμζνο ΔΝΠ 1 τροποποιεί οριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ για τθν παρουςίαςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων και απαιτεί επίςθσ οριςμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ.  
υγκεκριμζνα, οι βαςικζσ αλλαγζσ ςυνοψίηονται ςτθ ξεχωριςτι παρουςίαςθ των 
μεταβολϊν των ιδίων κεφαλαίων που προζρχονται από ςυναλλαγζσ με τουσ ιδιοκτιτεσ 
(μετόχουσ) με τθν ιδιότθτα αυτϊν ωσ ιδιοκτιτεσ (π.χ. μερίςματα, αυξιςεισ μετοχικοφ 
κεφαλαίου κ.α.) από τισ λοιπζσ μεταβολζσ των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλζον θ ανακεϊρθςθ 
του προτφπου επζφερε αλλαγζσ ςτθν χρθςιμοποιοφμενθ ορολογία κακϊσ και ςτθν 
παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων. Προςτζκθκαν νζεσ απαιτιςεισ αναφορικά με 
τθν παρουςίαςθ εςόδων και εξόδων των ενδιάμεςων περιόδων.  
φμφωνα με αυτζσ το Οοςοκομείο κα πρζπει να παρουςιάηει όλα τα ςτοιχεία των εςόδων 
και εξόδων που αναγνωρίςτθκαν ςτθν περίοδο αναφοράσ (χριςθ 1/1 – 31/12/2007):  
(α) είτε ςε μία ενιαία κατάςταςθ  
(β) είτε ςε δφο καταςτάςεισ: μία κατάςταςθ που κα παρουςιάηει τα ςτοιχεία των κερδϊν ι 
ηθμιϊν τθσ περιόδου (ξεχωριςτι κατάςταςθ αποτελεςμάτων ) και μία δεφτερθ κατάςταςθ θ 
οποία κα ξεκινά από το αποτζλεςμα τθσ περιόδου και κα ςυνεχίηει παρουςιάηοντασ τα 
ςτοιχεία των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων (Ματάςταςθ υνολικϊν Εςόδων). Ζγινε εφαρμογι 
του Προτφπου ςτισ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ του Οοςοκομείου  
 
Κανονιςμόσ 1263/2008 «ΕΔΔΠΧΑ 14. Σο όριο ςε ζνα περιουςιακό ςτοιχείο κακοριςμζνων 
παροχϊν, οι ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ και οι αλλθλεπιδράςεισ τουσ» 
Η ΕΔΔΠΧΑ 14 αποςαφθνίηει διατάξεισ του διεκνοφσ λογιςτικοφ προτφπου (ΔΝΠ) 19 όςον 
αφορά τθν επιμζτρθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου κακοριςμζνθσ παροχισ ςτο πλαίςιο 
των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, όταν 
υπάρχει ελάχιςτθ κεφαλαιακι υποχρζωςθ. Η εν λόγω διερμθνεία δεν είχε εφαρμογι ςτο 
Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 1262/2008 «ΕΔΔΠΧΑ 13. Προγράμματα πιςτότθτασ πελατϊν» 
Ξε τθν ΕΔΔΠΧΑ 13 παφουν οι υφιςτάμενεσ αςυνζπειεσ ςε πρακτικό επίπεδο όςον αφορά το 
λογιςτικό χειριςμό των δωρεάν ι με ζκπτωςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν των πωλοφμενων 
ςτο πλαίςιο προγραμμάτων πιςτότθτασ πελατϊν, με τα οποία εταιρείεσ ςυχνά ανταμείβουν 
τουσ πελάτεσ τουσ υπό τφπο βακμϊν, αεροπορικϊν αποςτάςεων ι άλλων δικαιωμάτων 
παροχϊν, κατά τθν πϊλθςθ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ. Η εν λόγω διερμθνεία δεν είχε 
εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 1261/2008 «Σροποποίθςθ το ΔΠΧΑ 2. Προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ και 
ακυρϊςεισ» 
Η τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 2 παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν ζννοια «προχποκζςεισ τθσ 
κατοχφρωςθσ», με τθν ερμθνεία τθσ ζννοιασ «προχποκζςεισ που δεν αφοροφν ςτθν 
κατοχφρωςθ» και με τθν ερμθνεία τθσ ζννοιασ «ακυρϊςεισ ςυμφωνιϊν αμοιβϊν βάςει τθσ 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01.2009  – 31.12.2009 21 

αξίασ των μετοχϊν» από τθν οικονομικι οντότθτα ι τον αντιςυμβαλλόμενο. Η εν λόγω 
τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο. 
 
Κανονιςμόσ 1260/2008 «Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 23. Κόςτθ δανειςμοφ (αντικατάςταςθ)» 
Σο ανακεωρθμζνο ΔΝΠ 23 καταργεί τθ δυνατότθτα να αναγνωρίηεται το κόςτοσ δανειςμοφ 
άμεςα ωσ ζξοδο ςτο βακμό που μπορεί να ςχετίηεται άμεςα με τθν αγορά, καταςκευι ι 
παραγωγι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου που πλθροί τισ προχποκζςεισ. Όλα αυτά τα κόςτθ 
δανειςμοφ κεφαλαιοποιοφνται και αποτελοφν τμιμα του κόςτουσ του περιουςιακοφ 
ςτοιχείου. Σα λοιπά κόςτθ δανειςμοφ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα. Η εν λόγω τροποποίθςθ 
δεν είχε εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.  
 
Κανονιςμόσ 1358/2007 «ΔΠΧΑ 8. Λειτουργικοί τομείσ» 
Αντικακιςτά το ΔΝΠ 14 «Οικονομικζσ πλθροφορίεσ κατά τομζα». κοπόσ του νζου 
προτφπου είναι θ παροχι οδθγιϊν αναφορικά με τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά 
με τουσ λειτουργικοφσ τομείσ μιασ επιχείρθςθσ, τα προϊόντα, τισ υπθρεςίεσ τθσ, τουσ 
γεωγραφικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ και τουσ ςθμαντικοφσ πελάτεσ τθσ. Σο πρότυπο 
υιοκετεί τθν «προςζγγιςθ τθσ Διοίκθςθσ», απαιτϊντασ από τισ επιχειριςεισ οι πλθροφορίεσ 
που παρουςιάηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ να είναι αυτζσ που χρθςιμοποιεί θ 
Διοίκθςθ εςωτερικά για τθν εκτίμθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τομζα επιμεριςμοφ των πόρων 
τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ τθσ.  
 
3.13.2 Κανονιςμοί ζγκριςθσ προτφπων που εκδόκθκαν και ιςχφουν μετά τθν περίοδο 
αναφοράσ 
 
Κανονιςμόσ 1164/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 18. Μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από 
πελάτεσ» 
Η ΕΔΔΠΧΠ 18 είναι μία διερμθνεία θ οποία περιλαμβάνει διευκρινίςεισ και οδθγίεσ ςχετικά 
με τθ λογιςτικι καταχϊρθςθ των μεταβιβάςεων περιουςιακϊν ςτοιχείων, μθχανϊν και 
εξοπλιςμοφ από πελάτεσ ι ρευςτϊν για τθν απόκτθςθ ι τθν καταςκευι περιουςιακοφ 
ςτοιχείου, μθχανισ ι εξοπλιςμοφ. Σο Οοςοκομείο εκτιμά ότι θ εν λόγω διερμθνεία δεν κα 
ζχει εφαρμογι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του.  
 
Κανονιςμόσ 1142/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 17. Κατανομζσ μθ ρευςτϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 
ςτουσ ιδιοκτιτεσ» 
Η ΕΔΔΠΧΠ 17 είναι μία διερμθνεία θ οποία περιζχει διευκρινίςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τθ 
λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των διανομϊν μθ ρευςτϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτουσ 
ιδιοκτιτεσ. Σο Οοςοκομείο εκτιμά ότι θ εν λόγω διερμθνεία δεν κα ζχει εφαρμογι ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ του.  
 
Κανονιςμόσ 1136/2009 «Ανακεωρθμζνο ΔΠΧΑ 1. Πρϊτθ εφαρμογι των ΔΠΧΑ 
(αντικατάςταςθ)» 
Σο αναδιαρκρωμζνο ΔΠΧΑ 1 αντικακιςτά το ιςχφον ΔΠΧΑ 1, ϊςτε να καταςτεί ευχερζςτερθ 
θ χριςθ του ΔΠΧΑ 1 και θ τροποποίθςι του μελλοντικά. Επιπλζον, ςτο αναδιαρκρωμζνο 
ΔΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο μερικζσ παρωχθμζνεσ μεταβατικζσ κακοδθγιςεισ 
και περιλαμβάνονται μερικζσ ιςςονοσ ςθμαςίασ αναδιατυπϊςεισ. Οι ιςχφουςεσ απαιτιςεισ 
παραμζνουν αμετάβλθτεσ.  
 
Κανονιςμόσ 839/2009 «Σροποποίθςθ ςτο ΔΛΠ 39. Επιλζξιμα Αντιςτακμιηόμενα τοιχεία» 
Οι τροποποιιςεισ ςτο 39 αποςαφθνίηουν το πϊσ χρθςιμοποιείται θ λογιςτικι 
αντιςτάκμιςθσ ςτο μζροσ του χρθματοοικονομικοφ μζςου που αντιςτοιχεί ςτον 
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πλθκωριςμό και ςτα ςυμβόλαια δικαιϊματοσ προαίρεςθσ όταν χρθςιμοποιοφνται ωσ μζςα 
αντιςτάκμιςθσ. Η εν λόγω τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.  
 
Κανονιςμόσ 636/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 15. υμβάςεισ για τθν καταςκευι ακινιτων» 
Η ΕΔΔΠΧΑ 15 αποτελεί διερμθνεία που διευκρινίηει και κακοδθγεί ςχετικά με το πότε 
πρζπει να αναγνωρίηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ τα ζςοδα από τθν καταςκευι ακινιτων, και 
ειδικότερα, εάν μια ςφμβαςθ καταςκευισ εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Δ.Ν.Π. 11 
υμβάςεισ Ματαςκευισ ι του Δ.Ν.Π. 18 Ζςοδα. Η εν λόγω τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι 
ςτο Οοςοκομείο.  
 
Κανονιςμόσ 495/2009 «Ανακεϊρθςθ του  ΔΠΧΑ 3. υνενϊςεισ επιχειριςεων 
(αντικατάςταςθ)» 
Σο ανακεωρθμζνο ΔΠΧΑ 3 κεςπίηει αρχζσ και κανόνεσ για το πϊσ ζνασ αποκτϊν ςε 
ςυνζνωςθ επιχειριςεων αναγνωρίηει και επιμετρά ςτα βιβλία του τα διάφορα ςτοιχεία 
(όπωσ αναγνωρίςιμα περιουςιακά ςτοιχεία, αναλαμβανόμενεσ υποχρεϊςεισ, μθ 
ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ και υπεραξία) που ςυνδζονται με τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ 
πράξθσ απόκτθςθσ. Μακορίηει επίςθσ τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να κοινοποιοφνται 
ςχετικά με τισ πράξεισ αυτζσ. Ξεταξφ των αλλαγϊν που κα επζλκουν με τθν εφαρμογι του 
ανακεωρθμζνου ΔΠΧΑ 3 περιλαμβάνεται θ  εξοδοποίθςθ των δαπανϊν που ςχετίηονται με 
τθν απόκτθςθ κακϊσ και θ αναγνϊριςθ μελλοντικϊν μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του 
ενδεχόμενου τιμιματοσ ςτα αποτελζςματα. Η εν λόγω τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο 
Οοςοκομείο.  
 
Κανονιςμόσ 494/2009 «Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 27. Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ» 
Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΝΠ 27 κακορίηουν κάτω από ποιεσ περιςτάςεισ μια οικονομικι 
οντότθτα οφείλει να ςυντάςςει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, πϊσ πρζπει να 
λογιςτικοποιοφν οι μθτρικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ τισ μεταβολζσ των δικαιωμάτων 
ιδιοκτθςίασ ςε κυγατρικζσ και πϊσ πρζπει να επιμερίηονται οι ηθμίεσ μιασ κυγατρικισ 
μεταξφ τθσ ελζγχουςασ και τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ. Ξεταξφ άλλων αποςαφθνίηεται 
ότι οι μεταβολζσ ςτα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα ςε μια κυγατρικι, τα οποία δεν ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα τθν απϊλεια ελζγχου, λογίηονται ωσ ςυναλλαγζσ ιδίων κεφαλαίων. Η εν λόγω 
τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.  
 
Κανονιςμόσ 460/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 16. Αντιςτακμίςεισ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε 
εκμετάλλευςθ εξωτερικοφ» 
Η ΕΔΔΠΧΑ 16 αποτελεί διερμθνεία που διευκρινίηει τον τρόπο εφαρμογισ των απαιτιςεων 
των διεκνϊν λογιςτικϊν προτφπων (ΔΝΠ) 21 και ΔΝΠ 39 ςε περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ μια 
οικονομικι οντότθτα αντιςτακμίηει τον ςυναλλαγματικό κίνδυνο που προκφπτει από τισ 
κακαρζσ επενδφςεισ τθσ ςε εκμεταλλεφςεισ εξωτερικοφ. Σο Οοςοκομείο εκτιμά ότι θ εν 
λόγω διερμθνεία δεν κα ζχει εφαρμογι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του.  
 
Κανονιςμόσ 254/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 12. Διακανονιςμοί για τθν παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ» 
Η ΕΔΔΠΧΑ 12 αναφζρεται ςε παραχωριςεισ που γίνονται από το δθμόςιο ςτον ιδιωτικό 
τομζα. Μαλφπτει τα ηθτιματα λογιςτικισ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των ςυμβάςεων από τθν 
πλευρά του διαχειριςτι, δθλαδι του ιδιϊτθ. Σο Οοςοκομείο εκτιμά ότι θ εν λόγω 
διερμθνεία δεν κα ζχει εφαρμογι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του.  
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4. Αναλφςεισ  και γνωςτοποιιςεισ Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

4.1 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

31/12/2009 31/12/2008

Καηαζέζεηο όςεσο ζηελ Σξάπεδα Ειιάδνο 660.976 1.057.639 

Καηαζέζεηο όςεσο ζηελ Εζληθή Σξάπεδα 656.233 575.364 

Καηαζέζεηο όςεσο ζηελ Εκπνξηθή Σξάπεδα 6 6 

ύλνιν 1.317.215 1.633.009  

Σαμειακζσ ροζσ :Γνωςτοποιιςεισ  

Δίδνο Ρνώλ 2009 2008

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα 

έλαξμεο
1.633.009 1.466.606

Λεηηνπξγηθέο Δξαζηεξηόηεηεο (13.941.908) (132.368)

Επελδπηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο (1.067.278) (1.066.905)

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δξαζηεξηόηεηεο 14.693.392 1.365.676

ύλνιν Σακεηαθώλ Ρνώλ (315.794) 166.403

Σακεηαθά Γηαζέζκα θαη Ιζνδύλακα 

ιήμεο
1.317.215 1.633.009

 

 

4.2 Απαιτιςεισ από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν 

Σο ςφνολο των απαιτιςεων από τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ προζρχεται από το Ελλθνικό 
Δθμόςιο και τα διάφορα αςφαλιςτικά ταμεία. 
 

              31/12/2009 31/12/2008 

Απαηηήζεηο θαηά ηνπ Ειι. Δεκνζίνπ από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 1.636.009 963 

Απαηηήζεηο θαηά Ν.Π.Δ.Δ. από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 126.193 44.477 

Απαηηήζεηο από θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  7.814.568 5.101.688 

Απαηηήζεηο από παξνρε πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ρξήζεσο 2009 πνπ βεβαηώζεθαλ ην 2010 1.091.823 0 

ύλνιν 10.668.593 6.109.566 

 
Σα υπόλοιπα των τιμολογθμζνων και των ςυνολικϊν απαιτιςεων για παροχι 
ιατροφαρμακευτικϊν υπθρεςιϊν από τα πζντε μεγάλα ταμεία κατά τθν 31/12/2009 
αναλφονται ωσ εξισ: 
 

Αζθαιηζηηθόο Οξγαληζκόο Σηκνινγεκέλεο 

απαηηήζεηο εώο 
31/12/2009 

Γνπιεπκέλεο 

απαηηήζεηο εώο 
31/12/2009 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 7.504.344 8.034.186 

ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 4.027 316.228 

ΔΗΜΟΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 1.762.081 1.884.193 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΕΩ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 9.993 36.995 

ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ    111.803      117.030 

ΤΝΟΛΟ 9.392.248 10.388.632 

 
  
Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ 
 

 

α/α Καηεγνξία Κνλδύιηα  31/12/2009 31/12/2008 

1 Γάνεια και απαιηήζειρ Απαιηήζειρ από παποσή  
ςγειονομικών ςπηπεζιών 9.576.770 6.109.566 

Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
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Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων: Γνωςτοποιιςεισ  (ΔΛΠ 36) 

Δεν ςυντρζχουν λόγοι απομείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων διότι αφοροφν ςε 
απαιτιςεισ από το Δθμόςιο. 

  

4.3 Αποκζματα 

Σα αποκζματα του νοςοκομείου κατά τθν 31/12/2009 και 31/12/2008 αφοροφςαν πρϊτεσ 
φλεσ και  αναλϊςιμα υλικά. Ειδικότερα:  
 

31/12/2009 31/12/2008

Πξώηεο ύιεο 1.495.701 1.259.557 

Αλαιώζηκα πιηθά 22.625 7.093 

ύλνιν 1.518.326 1.266.650  

 
Η κίνθςθ των αποκεμάτων τθν περίοδο 1/1-31/12/2009 ιταν θ ακόλουκθ: 

 

 

 

4.4 Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία  

Σα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία τθν 31/12/2009 και 31/12/2008 αναλφονται ςτον 
παρακάτω πίνακα: 
 

31/12/2009 31/12/2008

514.770 514.770 

7.018.768 6.341.641 

678.244 743.748 

105.698 124.089 

356.737 396.620 

8.674.217 8.120.867 

Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο

ύλνιν

Καηεγνξία

Γήπεδα - Οηθόπεδα

Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα

 
 
Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ: Γνωςτοποιιςεισ 
 
Ματθγορίεσ παγίων και τρόποσ απόςβεςθσ 
Οι βαςικζσ κατθγορίεσ των ενςϊματων παγίων που εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ, ο τρόποσ αποτίμθςισ τουσ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ, οι ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ 
και θ μζκοδοσ απόςβεςθσ, εμφανίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

 
Καηεγνξία

Σξόπνο 

απνηίκεζεο

πληειεζηήο 

απόζβεζεο

Μέζνδνο 

απόζβεζεο

Γήπεδα - Οικόπεδα Κόζηορ - Γεν αποζβένονηαι

Κηίπια και ηεσνικά έπγα Κόζηορ 3,33% Σηαθεπή

Μησανήμαηα Κόζηορ 10% Σηαθεπή

Μεηαθοπικά μέζα Κόζηορ 6,67% Σηαθεπή

Έπιπλα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ Κόζηορ 10% Σηαθεπή  
τθν περίοδο αναφοράσ δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ ςε εγκαταςτάςεισ κτιρίων που 
τελοφν υπό καταςκευι με ςυνολικό κόςτοσ  € 2.075.275 . 
 
Ξεταβολι και κινιςεισ ςτθ χριςθ 
 

Κατθγορία 
αποκεμάτων 

Τπόλοιπο 
Ζναρξθσ 

Αγορζσ 
περιόδου 

Αναλϊςεισ 
Τπόλοιπο 

Λιξθσ 

Πρϊτεσ φλεσ 1.259.557 5.096.622 4.860.478 1.495.701 

Αναλϊςιμα 7.093 1.437.732 1.422.199 22.625 

Ανταλλακτικά 0 45.356 45.356 0 

φνολα 1.266.650 6.601.437 6.328.033 1.518.326 
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Γήπεδα-

Οηθόπεδα

Κηίξηα - 

Σερληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκαηα
Μεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

ΤΝΟΛΟ

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 01.01.2008 514.770 5.885.858 3.830.885 447.982 942.275 11.621.770

Πξνζζήθεο 0 1.002.678 322.966 0 66.478 1.392.121

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπα 01.01.2009 514.770 6.888.536 4.153.851 447.982 1.008.753 13.013.892

Πξνζζήθεο 0 866.451 55.025 0 42.645 964.121

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπα 31.12.2009 514.770 7.754.987 4.208.876 447.982 1.051.398 13.978.013

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 01.01.2008 0 361.808 3.187.185 305.503 527.156 4.381.652

Πξνζζήθεο 0 185.087 222.918 18.391 84.977 511.373

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπα 01.01.2009 0 546.895 3.410.103 323.893 612.133 4.893.025

Πξνζζήθεο 0 189.324 120.529 18.391 82.528 410.771

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπα 31.12.2009 0 736.219 3.530.632 342.284 694.661 5.303.796

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2008 514.770 6.341.641 743.748 124.089 396.620 8.120.867

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2009 514.770 7.018.768 678.244 105.698 356.737 8.674.217  

4.5 Τποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ 

Ο λογαριαςμόσ υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ αφορά ςε: 

 

Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ 

 

 

4.6 Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

φμφωνα με τθν ελλθνικι εργατικι νομοκεςία οι εργαηόμενοι δικαιοφνται αποηθμίωςθ 
ςτθν περίπτωςθ απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςισ τουσ, το φψοσ τθσ οποίασ ποικίλει ανάλογα 
με τον μιςκό, τα ζτθ υπθρεςίασ και τον τρόπο τθσ αποχϊρθςθσ (απόλυςθ ι 
ςυνταξιοδότθςθ) του εργαηομζνου. Τπάλλθλοι που παραιτοφνται ι απολφονται 
αιτιολογθμζνα δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ. Σο νοςοκομείο ζχει υποχρζωςθ για καταβολι 
αποηθμίωςθσ ςε ζντεκα εργαηόμενουσ.   
 

31/12/2009 31/12/2008

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 42.516 13.000 

ύλνιν 42.516 13.000  

 

4.7 Ειςφερόμενο κεφάλαιο 

Σο κεφάλαιο του νοςοκομείου προζκυψε από τθν απογραφι των περιουςιακϊν του 
ςτοιχείων και των υποχρεϊςεϊν του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/03. Επομζνωσ 
ειςφερόμενο κεφάλαιο είναι θ διαφορά μεταξφ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των 
υφιςτάμενων υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία απογραφισ. 
 

31/12/2009 31/12/2008

Εηζθεξόκελν θεθάιαην 4.384.391 4.384.391 

ύλνιν 4.384.391 4.384.391  

31/12/2009 31/12/2008 
Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ 5.408.574  13.841.595  
ύλνιν 5.408.574 13.841.595  

α/α Καηεγνξία Κνλδύιηα  31/12/2009 31/12/2008 

2 Βπασςππόθεζμερ  
ςποσπεώζειρ Ππομηθεςηέρ 5.408.574 13.841.595 

Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
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4.8 Ειςφερόμενο κεφάλαιο από άλλεσ κυβερνθτικζσ οντότθτεσ 

Ο λογαριαςμόσ αφορά τισ λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ  από το Δθμόςιο με ςκοπό τθν 
απόκτθςθ και καταςκευι ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Οοςοκομείου. 
 

31/12/2009 31/12/2008

Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 3.607.274 3.064.349 

ύλνιν 3.607.274 3.064.349  
 
Για τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ, που χορθγοφνται προκειμζνου να αποκτθκοφν ενςϊματα 
περιουςιακά ςτοιχεία, οι οντότθτεσ που εφαρμόηουν τα Διεκνι Νογιςτικά Πρότυπα 
μποροφν να εφαρμόηουν ςτισ Οικονομικζσ τουσ Ματαςτάςεισ ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λογιςτικοφσ χειριςμοφσ που προβλζπονται από το ΔΝΠ 20: 
Α) να μειϊςουν τθν αξία του επιχορθγοφμενου παγίου με το ποςό τθσ λθφκείςασ 
επιχοριγθςθσ, Β) να μεταφζρουν αρχικά το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ ςε λογαριαςμό 
υποχρεϊςεων (υποχρεϊςεισ από ςυναλλαγζσ μθ ανταλλαγισ) και ςτθ ςυνζχεια ανάλογα με 
τθν απόςβεςθ του παγίου να μεταφζρεται τμθματικά ςτα ζςοδα κάκε χριςθσ. 
Η Διοίκθςθ του Οοςοκομείου δεν εφάρμοςε τουσ λογιςτικοφσ χειριςμοφσ που 
προβλζπονται από το ΔΝΠ 20, αλλά μετζφερε απευκείασ το ποςά των λθφκειςϊν 
επιχορθγιςεων ςτα Κδια Μεφάλαια κεωρϊντασ ότι ςτισ οντότθτεσ του Δθμοςίου με αυτό το 
λογιςτικό χειριςμό επιτυγχάνεται θ ακριβοδίκαιθ παρουςίαςθ των Οικονομικϊν 
Ματαςτάςεων. Εάν θ Διοίκθςθ είχε εφαρμόςει το ΔΝΠ 20 ςτισ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ 
31-12-2009, τα Κδια Μεφάλαια του νοςοκομείου κα ιταν μικρότερα κατά 3.607.274 € και 
ιςόποςα μικρότερα τα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία ι ιςόποςα μεγαλφτερεσ οι 
υποχρεϊςεισ (επιλογι λογιςτικοφ χειριςμοφ Α ι Β αντίςτοιχα).  
Οι λοιπζσ γνωςτοποιιςεισ του ΔΝΠ 20 ςχετικά με τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ 
περιλαμβάνονται ςτθν παράγραφο 4.11. 

 

4.9 Πλεονάςματα/ελλείμματα εισ νζο 

Ο λογαριαςμόσ «πλεονάςματα/ελλείμματα εισ νζο» αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 
 

Οι λογιςτικοί χειριςμοί που επθρζαςαν τα αποτελζςματα εισ νζο κατά τθν 1θ εφαρμογι 
των ΔΠΧΑ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

1/1/2006

Επίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηώλ απόζβεζεο 927.476 

Επίδξαζε από ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

ζηα ΕΛΠ ζηελ επόκελε ρξήζε 111.603 

ύλνιν 1.039.079  

 

4.10 Ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν 

Σα ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

31/12/2009 31/12/2008 
Πιεόλαζκα/έιιεηκκα εηο λέν 7.696.517 (5.212.333) 
Δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα από ηελ πξώηε εθαξκνγή 1.039.079  1.039.079  
ύλνιν 8.735.596  (4.173.244) 
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4.11 Μεταβιβάςεισ από άλλεσ κυβερνθτικζσ οντότθτεσ 

 

Λογιςτικι των κρατικϊν επιχορθγιςεων και γνωςτοποίθςθ τθσ κρατικισ υποςτιριξθσ: 
Γνωςτοποιιςεισ (ΔΛΠ 20) 
 

 
 
Η λειτουργία του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ ςτθρίηεται ςε ςυνεχιηόμενθ 
χρθματοδότθςθ από άλλεσ κυβερνθτικζσ οντότθτεσ. Η μιςκοδοςία του μόνιμου 
προςωπικοφ  επιδοτείται από το Τπουργείο Τγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  Για αυτζσ 
τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ που καλφπτουν ζξοδα, το Οοςοκομείο εφαρμόηει το ΔΝΠ 20 με 
τθν μεταφορά τουσ ςτθν Ματάςταςθ υνολικϊν Εςόδων με ςυςχετιςμό εςόδου – κόςτουσ. 
τθν κλειόμενθ χριςθ, το Οοςοκομείο ζλαβε επιχορθγιςθ ποςοφ 13.110.017 € για τθν 
εξόφλθςθ υποχρεϊςεων προμθκευτϊν.  

 

4.12 Χρθματοοικονομικά ζςοδα 

Σα χρθματοοικονομικά ζςοδα κατά τθν 31/12/2009 αφοροφν ςε: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Σόθνη από θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο 27.737 45.090 

ύλνιν 27.737 45.090  

 

4.13 Λοιπά ζςοδα 

Σα λοιπά ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Έζνδα από εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 94.677 102.884 

Λνηπά έζνδα 45.961 45.446 

ύλνιν 140.638 148.330  
 

4.14 Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 

31/12/2009 31/12/2008 
Έζνδα από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ από πιεξσκέο ηνπ Κξάηνπο 157.917  226.331  
Έζνδα από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ από πιεξσκέο Ν.Π.Δ.Δ. 989.247  701.899  
Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ από πιεξσκέο Φνξέσλ Κνηλ. Αζθάιηζεο 5.500.152  3.605.686  
Έζνδα από πξνζθνξά πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ από πιεξσκέο ηδησηώλ 162.187  194.246  
ύλνιν 6.809.503 4.728.162 

31/12/2009 31/12/2008 
Σαθηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο  26.384.735 10.450.472 
Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 0  301  
Πξόζζεηεο επηρνξεγήζεηο γηα γεληθνύο ζθνπνύο 48.600  18.943  
ύλνιν 26.433.335 10.469.716  

α/α Λνγαξηαζκόο πνπ  
πεξηιακβάλεηαη 

Καηεγνξία  
ινγαξηαζκνύ 

Δίδνο  
επηρνξήγεζεο 31/12/2009 31/12/2008 

1 
Διζθεπόμενο κεθάλαιο  
από άλλερ κςβεπνηηικέρ  
ονηόηηηερ 

Ιδίων Κεθαλαίων Παγίος  
εξοπλιζμού 542.925 1.161.911 

2 Μεηαβιβάζειρ από άλλερ  
κςβεπνηηικέρ ονηόηηηερ Δζόδων Γαπανών 26.433.335 10.469.716 
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4.15 Δαπάνεσ αναλωςίμων 

Οι αναλϊςεισ πρϊτων υλϊν, αναλωςίμων και ανταλλακτικϊν  αναλφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί:  
 

 

 

4.16 Αποςβζςεισ 

Οι αποςβζςεισ των ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτισ 31/12/2009 και 31/12/2008 
αναλφονται ωσ εξισ: 

31/12/2009 31/12/2008

Απνζβέζεηο θηηξίσλ 189.324 185.087 

Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 120.529 222.918 

Απνζβέζεηο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 18.391 18.391 

Απνζβέζεηο επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 82.528 84.977 

ύλνιν 410.771 511.373  

 

4.17 Λοιπζσ δαπάνεσ 

Οι λοιπζσ δαπάνεσ κατά τθν 31/12/2009 αφοροφν ςε: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 10.434 4.156

Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ 133.467 12.686

Ύδξεπζε - θσηηζκόο 42.872 32.031

Σειεπηθνηλσλίεο - ηαρπδξνκηθά έμνδα 67.609 41.891

Ελνίθηα 68.933 31.061

Αζθάιηζηξα 82.419 4.752

Επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 256.275 68.280

Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ 254.288 14.789

Έμνδα κεηαθνξώλ 4.226 4.696

Έμνδα ηαμηδηώλ - νδνηπνξηθά 62.178 61.527

Έμνδα πξνβνιήο θαη δεκόζησλ ζρέζεσλ 18.584 9.226

Έληππα, γξαθηθή ύιε θαη πιηθά άκεζεο αλάισζεο 2.784 50

Λνηπέο δηάθνξεο δαπάλεο 33.029 17.417

Παξνρέο - ρνξεγείεο -ζπλδξνκέο 27.440 0

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 29.516 10.978

ύλνιν 1.094.056 313.540  

 

θμειϊνεται ότι κατά τθν κλειόμενθ χριςθ, επιβαρφνκθκαν τα αποτελζςματα χριςεωσ με 
κόςτοσ περίκαλψθσ απόρων ποςοφ ευρϊ 191.101,67. 
 
 
 
 
 
 

31/12/2009 31/12/2008 
Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ 12.441.540  10.324.080 
Ακνηβέο ινηπώλ ππαιιήισλ θαη εξγαηώλ 153.314  64.166  
Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξύλζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ 64.275  27.557  
Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 10.384  16.970  
ύλνιν 12.669.513 10.432.773  

31/12/2009 31/12/2008 
Αλαιώζεηο πξώησλ πιώλ 4.860.478 4.307.631  
Αλαιώζεηο αλαιώζηκσλ πιηθώλ 1.422.199  1.193.265  
Αλαιώζεηο αληαιιαθηηθώλ 45.356  51.865  
ύλνιν 6.328.033 5.552.761  
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5. Λοιπζσ γνωςτοποιιςεισ 

5.1 Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

 
Ανάλυςθ προςωπικοφ ανά κατθγορία: 
 

Ματθγορία 
Αρικμόσ 

προςωπικοφ 
Ιατρικό προςωπικό                                            106 
Οοςθλευτικό προςωπικό                                 173 
Παραϊατρικό προςωπικό 36 
Διοικθτικό προςωπικό                                       31 
Σεχνικό προςωπικό                                            37 
Νοιπό προςωπικό 41 
φνολο  424 

 

5.2 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Δεν υπάρχουν. 

 

5.3 Αμοιβζσ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Οι αμοιβζσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2009 ανιλκαν αναλυτικά ςε: 
 
  

Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
Μικτό 
ποςό 

Μρζτςθ Μων/να     1.100,00 

Ανωγιάτθσ Ακανάςιοσ 1.000,00 

Βαηάκασ Παναγιϊτθσ 100,00 

Ξπαλάςκασ Γεϊργιοσ   850,00 

Ρυακιωτάκθσ Ιωάννθσ 150,00 

Παπαμιχαιλ Ευτυχία 800,00 

Περδίκθσ Ακανάςιοσ 3.225,00 

φνολο 7.225,00 

 

5.4 Εμπράγματα βάρθ 

Δεν υπάρχουν. 
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5.5 Εκκρεμείσ δίκεσ 

Ματά τθν 31/12/2009 εκκρεμοφςαν οι κατωτζρω αγωγζσ εναντίον του Οοςοκομείου: 

Α/Α ΕΝΑΓΩΝ-
ΕΝΑΓΟΤΑ 

ΧΡΟΝΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΗ 

ΕΚΒΑΗ 

1 ΣΡΕΞΠΕΝΗ 
ΜΩΟ/ΟΟ 

2005 Αγωγι  αποηθμίωςθσ και 
αδικαιολόγθτου 
πλουτιςμοφ  

10-03-2010 Σριμελζσ 
Διοικθτικό 

Πρωτοδικείο Ακθνϊν 

203.204,15 Αβζβαια 

2 COMPUTER 
SOLUTIONS ΑΒΕΕ 
ΠΝΗΡΟΦΟΡΙΜΗ 

2007 
 

Ματαβολι οφειλόμενων 08-4-2008 
Πολυμελζσ 

Πρωτοδικείο Πρζβεηασ 

189.463,71 11-11-2008 υμβιβαςμόσ ποςοφ 
115.327,20 € ςε δφο δόςεισ 4-11-2010 

κατάςχεςθ ποςοφ 7.913,00 €  

3 ΣΑΗ ΔΙΟΟΤΙΟ 
ΣΑΗ ΕΝΕΟΗ 

ΣΑΗ ΕΤΓΕΟΙΑ 

2004 Σόκοι υπερθμερίασ 
 

25-5-2009 
Πρωτοδικείο 

Πρζβεηασ 

1.190,84 Αρνθτικι.  

6 ΤΠΑΝΝΗΝΟΙ 
ΨΤΧΑΡΓΩ 

2009 Αναδρομικι καταβολι 
αποδοχϊν  

19-11-2010 
Ειρθνοδικείο Πρζβεηασ 

269.100,00 Πικανολογείται αρνθτικι 

7 YΠΑΝΝΗΝΟΙ 
ΨΤΧΑΡΓΩ 

2008 Ματαβολι οφειλόμενων 
επιδομάτων 

 

01/02/2008 
Πρωτοδικείο 

Πρζβεηασ 

113.880,00 Αρνθτικό 

     776.838,70  

 

5.6 Μεταβολζσ λογιςτικϊν αρχϊν ι εκτιμιςεων ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 
χριςθ 

Δεν ζχουν επζλκει τζτοιεσ μεταβολζσ ςε ότι αφορά τισ λογιςτικζσ αρχζσ που ακολουκεί το 
νοςοκομείο ι τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςε ότι αφορά τα Δ.Ν.Π. και Δ.Π.Χ.Α. ςε ςχζςθ με 
τθν αμζςωσ προθγοφμενθ χριςθ.  
 
 

Πρζβεηα, 13/01/2011 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
Δ. 

Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΗ 
ΔΙΟΙΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΟ 

Η ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΗ 
ΟΙΜΟΟ. ΤΠΗΡΕΙΩΟ 

Ο ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΟ 
ΤΞΒΟΤΝΟ 

    
    
    
    

Δθμιτριοσ Σςοφτςθσ Βαςίλειοσ Παππάσ Βαςιλικι Γρίβα Μωνςταντίνοσ Γκλίναβοσ 

 

 



                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   

                  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΠΡΔΒΔΕΑ
                           6

η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

                           ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ,

                           ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ:

Δπνπηεύνπζα Αξρή: 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.prevezahospital.gr ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 13/1/2011

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο: Σζνύηζεο Γεκήηξηνο Οξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο: Νηθ. Υξ. Καιιέο (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 15901)

Διέλε Υαξ. Παππά (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 22731)

Διεγθηηθή εηαηξία: .Ο.Λ. α.ε.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ: Γλώκε κε επηθύιαμε - Με ζέκαηα έκθαζεο

TOIXEIA  ΘΑΣΑΣΑΖ  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ  ΘΔΖ  ΥΡΖΖ  (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) TOIXEIA  ΘΑΣΑΣΑΖ  ΤΛΟΙΗΘΩΛ  ΔΟΓΩΛ  ΥΡΖΖ  (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

31.12.2009 31.12.2008 01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2008

ΔΛΔΡΓΖTΗΘΟ πλνιηθά έζνδα

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Έζνδα από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 6.809.502 4.728.162

Απνζέκαηα 1.518.326 1.266.650 Μεηαβηβάζεηο από άιιεο θπβεξλεηηθέο νληόηεηεο 13.323.318 10.469.716

Απαηηήζεηο από παξνρή πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 10.668.593 6.109.566 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 13.110.017 0

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.317.215 1.633.009 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 27.737 45.090

Κε θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Λνηπά έζνδα 140.638 148.330

Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην θόζηνο θηήζεο 8.674.217 8.120.867 ύλνιν εζόδωλ 33.411.212 15.391.298

22.178.351 17.130.092 Γαπάλεο

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ Γαπάλεο κηζζνδνζίαο 12.669.513 10.432.773

Γαπάλεο αλαιώζηκσλ 6.328.033 5.552.761

Απνζβέζεηο 410.771 511.373

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Λνηπέο δαπάλεο 1.094.056 313.540

Δηζθεξόκελν θεθάιαην 4.384.391 4.384.391 ύλνιν δαπαλώλ 20.502.373 16.810.447

Δηζθεξόκελν θεθάιαην από άιιεο θπβεξλεηηθέο νληόηεηεο 3.607.274 3.064.349 Πιεόλαζκα/Έιιεηκα πεξηόδνπ 12.908.839 -1.419.149

Πιενλάζκαηα/Διιείκαηα εηο λέν 8.735.596 -4.173.243 Πξνεξρόκελα:

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (γ) 16.727.261 3.275.497  - Από ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα -201.178 -1.419.149

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  - Από επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 13.110.017 0

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 42.516 13.000 12.908.839 -1.419.149

Βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

Τπνρξεώζεηο ζε πξνκεζεπηέο 5.408.574 13.841.595 Δπηρνξεγήζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνύ 542.925 1.161.911

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 5.451.090 13.854.595 πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 13.451.764 -257.238

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ)+(δ) 22.178.351 17.130.092 ΣΟΗΥΔΗΑ  ΘΑΣΑΣΑΖ  ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ  ΡΟΩΛ  ΥΡΖΖ  (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2008

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Δηζπξάμεηο από παξνρή ππεξεζηώλ 1.436.626 3.613.108

31.12.2009 31.12.2008 Άιιεο εηζπξάμεηο 1.222.872 335.772

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο Σόθνη εηζπξαρζέληεο 27.737 45.090

(01.01.2009 θαη 01.01.2008 αληίζηνηρα) 3.275.498 3.532.734 Έμνδα πξνζσπηθνύ -386.840 -230.576

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 542.925 1.161.911 Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο -14.089.526 -2.755.367

Έιιεηκα πεξηόδνπ 12.908.838 -1.419.147 Άιιεο πιεξσκέο -2.152.777 -1.140.394

ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο -13.941.908 -132.367

(31.12.2009 θαη 31.12.2008 αληίζηνηρα) 16.727.261 3.275.498

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: Αγνξέο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ (επελδύζεηο) -1.161.955 -1.169.789

Δηζπάμεηο από ελνίθηα 94.677 102.884

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -1.067.278 -1.066.905

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ θαη δαπαλώλ 14.693.392 1.365.676

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηθέο δξαζηεξηόηεηεο 14.693.392 1.365.676

Θαζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο πεξηόδνπ -315.794 166.404

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.633.009 1.466.606

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.317.215 1.633.009

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

ΣΟΤΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΑΠΠΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΓΡΙΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΚΛΙΝΑΒΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πξέβεδαο. 

πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Μέιε: Νέιιεο Αλαζηάζηνο, Λέλαο

Γεκήηξηνο, ηακαληά Διέλε, νύξδε

Λακπξηλή, Νέζζεξεο Υξήζηνο

TΟΗΥΔΗΑ  ΘΑTΑTAΖ  ΚΔTABΟΙΩΛ  ΗΓΗΩΛ  ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  ΥΡΖΖ  (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

Πξεβεδα, 30/12/2010
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Ο ΤΝΣΑΞΑ

1. Κατά την 31/12/2009 εκκρεμοφν ή ζχουν εκδοθεί τελεςίδικεσ αποφάςεισ για αγωγζσ κατά του 
Νοςοκομείου ςυνολικοφ ποςοφ 776.838 ευρϊ για τισ οποίεσ δεν ζχει ςχηματιςθεί ανάλογη πρόβλεψη ςε 
βάροσ των αποτελεςμάτων.  
2. Ο αριθμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφκατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008 ανερχόταν ςε 424 
και 422 άτομα αντίςτοιχα. 
3. Την τρζχουςα χρήςη καταχωρήθηκε απευθείασ ςτα ίδια κεφάλαια του Νοςοκομείου ποςό 542.925 ευρϊ, 
που αφορά επιχορηγήςεισ που ζλαβε το Νοςοκομείο για αγορά παγίου εξοπλιςμοφ. 
4. Οι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικητικοφ Συμβουλίου για τη χρήςη 2009 και τη χρήςη 2008 ανήλθαν ςτο 
ποςό των 7.225 και 8.775 ευρϊ αντίςτοιχα. 

 

http://www.prevezahospital.gr/

