ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Περιόδου από 1θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι 31θ Δεκεμβρίου 2010
ςφμφωνα με τα
Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Περιόδου 1θσ Ιανουαρίου – 31θσ Δεκεμβρίου 2010

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 26/07/2011.

Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ

Σςοφτςθσ Δθμιτριοσ
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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
Θπείρου, 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. Θ 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. Θ 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. Θ ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ ιατρϊν, νοςθλευτϊν και άλλων
επαγγελμάτων υγείασ, με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ανάλογων εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων.
3. Θ 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. Θ 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. Θ 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. Θ 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
Θ ςυνολικι δφναμθ του νοςοκομείου ορίηεται ςε εκατόν δζκα (110) κλίνεσ.
Διάκριςθ υπθρεςιϊν
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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
Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι διετισ.

Αρμόδιοσ για τθν παροχι χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν (Οικονομικόσ φμβουλοσ):
Γκλίναβοσ Μωνςταντίνοσ

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
01.01.010- 31.12.2010.
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Θ 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
Θ Θμερομθνία Αναφοράσ των Οικονομικϊν Ματαςτάςεων με Δ.Π.Χ.Α. είναι θ 31.12.2010,
και θ περίοδοσ αναφοράσ καλφπτει το διάςτθμα από 01.01.2010 μζχρι 31.12.2010.
υγκρίςιμθ περίοδοσ
Θ ςυγκρίςιμθ περίοδοσ είναι θ 01.01.2009– 31.12.2009.
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. Θ 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 «ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΟ
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 3697/2009, προςαρμογζσ, προκειμζνου αυτά να
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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
Θ 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)
(β)
(γ)
(δ)

τουσ ςυντελεςτζσ αποςβζςεων των ενςϊματων παγίων
τα ζξοδα εγκαταςτάςεωσ
τισ προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
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 2010, 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
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των
οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ
τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται
δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια
που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευκφνθ Ελεγκτι
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων
με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα
Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ,
κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ
διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ
ανακρίβεια.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν
τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι
επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ
εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που
οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ματά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων
κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ
και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Οοςοκομείου, με ςκοπό το
ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν
ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο
ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν
και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ
διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων.
Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και
κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
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Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ:
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψε ότι ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του διπλογραφικοφ
ςυςτιματοσ το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου του Οοςοκομείου δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ
ςτισ διαχειριςτικζσ και λογιςτικζσ του ανάγκεσ. Ιδιαίτερα το Οοςοκομείο πρζπει να
βελτιϊςει το μθχανογραφικό πρόγραμμα και τθ διαδικαςία τιρθςθσ και ςυμφωνίασ των
παγίων ςτοιχείων, προμθκειϊν και των αποκεμάτων του.
Γνϊμθ με Επιφφλαξθ
Ματά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ του κζματοσ που μνθμονεφεται ςτθν
παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του Γενικοφ
Οοςοκομείου Πρζβεηασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 και τθ χρθματοοικονομικι του
επίδοςθ και τισ ταμειακζσ του ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα
με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Θζματα Ζμφαςθσ
Χωρίσ να διατυπϊνουμε περαιτζρω επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ
ςτο γεγονόσ ότι 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, 28 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΟΡΜΩΣΟΙ ΕΝΕΓΜΣΕ ΝΟΓΙΣΕ

Νικόλαοσ Χρ. Καλλζσ
Α.Ξ. .Ο.Ε.Ν. 15901

Ελζνθ Χαρ. Παππά
Α.Ξ. .Ο.Ε.Ν. 22731

υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.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 2010
2.1 Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
θμειϊςεισ

31/12/2010

31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Απαιτιςεισ από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
Αποκζματα

4.1
4.2
4.3

1.145.209
14.572.524
1.052.479
16.770.212

1.317.215
10.668.593
1.518.326
13.504.134

Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Ενςϊματα περιουςιακό ςτοιχεία ςτο κόςτοσ κτιςθσ

4.4

8.301.102
8.301.102

8.674.217
8.674.217

25.071.313

22.178.351

4.138.122
4.973.165
9.111.287

5.408.574
42.516
5.408.574

0
0

42.56
42.516

9.111.287

5.451.090

4.384.391
3.607.274
7.968361
15.960.026

4.384.391
3.607.274
8.735.596
16.727.261

25.071.313

22.178.351

θμειϊςεισ

01.01 31.12.2010

01.01 31.12.2009

4.10
4.11

5.600.358
13.315.678

6.809.502
13.323.318

4.12
4.13

0
18.054
129.130
19.063.220

13.110.017
27.737
140.638
33.411.212

4.14
4.15

12.009.273
6.463.124

12.669.513
6.328.033

φνολο ενεργθτικοφ
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Τποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ
Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισl

4.5
4.6

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από
τθν υπθρεςία

φνολο υποχρεϊςεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κδια κεφάλαια που αναλογοφν οτουσ κατόχουσ τθσ
πλειοψθφίασ των μετοχϊν Ειςφερόμενο κεάλαιο
Ειφερόμενο κεφάλαιο
Ειςφεόμενο κεφάλαιο από άλλεσ κυβρνθτικζσ οντότθεσ
Πλεονάςματα/ Ελλείμματα εισ νζο
φνολο ιδίων κεφαλαίων

4.7
4.8
4.9

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων

2.2 Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδματοσ

υνολικά ζςοδα
Ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
Ξεταβιβάςεισ απόάλλε κυβερνθτικζσ οντότθτσ
Επιορθγιςεισ για κάλυψθ ελλειμμάων
προθγοφμενων χριςεων
Χρθματοοικονομικά ζςοδα
Νοιπά ζςοδα
φνολο εςόδων
Δπάνεσ
Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ
Δαπάνεσ αναλωςίμω
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Αποςβζςεισ
Νοιπζσ δαπάνεσ
φνολο δαπανϊν
Πλεόναςμα/Ζλλειμμα περιόδου
Προερχόμενο:
- Από λειτουργικι δραςτθριότθα
- Από επιχορθγιςεισ γιο κάλυψθ ελλειμμάτων
προθγοφμενων χριςεων

4.16
4.17

399.390
958.668
19.830.455
-767.235

410.771
1.094.056
20.502.373
12.908.839

-767.235

-201.178

0
-767.235

13.110.017
12.908.839

0
-767.235

542.925
3.451.764

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα
Επιχορθγιςεισ πάγιου εξοπλιςμοφ
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου
2.3 Κατάςταςθ Μεταβολισ των Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων

Τπόλοιπα κατά τθν 1θ Δεκεμβρίου 2009
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου
Πλεόναςμα/ζλλειμμα από επανεκτίμθςθ ακινιτων
Αφξθςθ κεφαλαίου
Ζςοδα άμεςα αναγνωριςμζνα ςτο ίδια κεφάλαια
υνολικό αναγνωριηόμενο πλεόναςμα/ζλλειμμα
Τπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009

Ειςφερόμενο
κεφάλαιο

Ειςφερόμενο
κεφάλαιο
από άλλεσ
κυβερνθτικζσ
οντότθτεσ

Αποκεμα
τικά
εφλογθσ
αξίασ

Λοιπά
Αποκε
ματικά

Πλεονάςματα/
ελλείμματα εισ
νζο

4.384.391
0
0
0
0
0
4.384.391

3.064.349
542.925
0
0
0
542.925
3.607.274

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-4.173.242
12.908.838

3.275.498
13.451.763

12.908.838
8.735.596

13.451.763
16.727.261

Ειςφερόμενο
κεφάλαιο

Ειςφερόμενο
κεφάλαιο
από άλλεσ
κυβερνθτικζσ
οντότθτεσ

Αποκεμα
τικά
εφλογθσ
αξίασ

Λοιπά
Αποκε
ματικά

Πλεονάςματα/
ελλείμματα εισ
νζο

4.384.391
0
0
0
0
0
4.384.391

3.607.274
0
0
0
0
0
3.607.274

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8.735.596
-767.235

16.727.261
-767.235

-767.235
7.968.361

-767.235
15.960.026

φνολο

Κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων

Τπόλοιπα κατά τθν 1θ Δεκεμβρίου 2010
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου
Πλεόναςμα/ζλλειμμα από επανεκτίμθςθ ακινιτων
Αφξθςθ κεφαλαίου
Ζςοδα άμεςα αναγνωριςμζνα ςτο ίδια κεφάλαια
υνολικό αναγνωριηόμενο πλεόναςμα/ζλλειμμα
Τπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010

2.4 Κατάςταςθ των ταμειακϊν ροϊν
Ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Ειςπράξεισ από παροχι υπθρεςιϊν
Άλλεσ ειςπράξεισ
Σόκοι ειςπραχκζντεσ
Ζξοδα προςωπικοφ
Πλθρωμζσ ςε προμθκευτζσ
Άλλεσ πλθρωμζσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ (α)
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31/12/2009

1.678.306
43.060
18.054
-12.009.273
-7.725.105
-525.686

1.436.626
1.222.872
27.737
-386.840
-14.089.526
-2.152.777

-18.520.644

-13.941.908
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φνολο

Ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αγορζσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ
(επενδφςεισ)
Ειςπράξεισ από ενοίκια
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ (β)
Ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Είςπραξθ από επιχορθγιςεισ παγίων και
δαπανϊν
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ (γ)
Κακαρι μεταβολι ςτα ταμειακά διακζςιμα &
ιςοδφναμα περιόδου (α)-(-(β) + (γ)
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ
περιόδου
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ
περιόδου

-26.275
86.070

-1.161.955
94.677

59.795

-1.067.278

18.288.843

14.693.392

18.288.843

14.693.392

-172.006

-315.794

1.317.215

1.633.009

1.145.209

1.317.215

3. Λογιςτικζσ αρχζσ και πολιτικζσ
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
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01.2010 – 31.12.2010

12

"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
τθσ αποτίμθςθσ. Σο κόςτοσ υπολογίηεται με τθ χριςθ τθσ μζςθσ ςτακμικισ μεκόδου. Θ
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. Θ 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.
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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
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων.

τθ

μεταβίβαςθ

μετρθτϊν

ι

άλλων

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.
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.
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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.
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
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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.
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. 2112/20
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.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01.2010 – 31.12.2010

16

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. Θ 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. 4.8).

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
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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.
Θ 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. Θ
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»
Θ 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
να ταξινομοφνται ωσ μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν θ τιμι άςκθςισ τουσ εκφράηεται ςε
νόμιςμα διαφορετικό από το νόμιςμα επιχειρθματικισ λειτουργίασ του εκδότθ. Θ 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. Θ 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.
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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»
Θ 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. Θ διερμθνεία και οι εν λόγω τροποποιιςεισ του
ΔΝΠ 39 δεν είχαν εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.
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
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(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»
Θ 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. Θ 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. Θ εν λόγω διερμθνεία δεν είχε
εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.
Κανονιςμόσ 1261/2008 «Σροποποίθςθ το ΔΠΧΑ 2. Προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ και
ακυρϊςεισ»
Θ 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
αξίασ των μετοχϊν» από τθν οικονομικι οντότθτα ι τον αντιςυμβαλλόμενο. Θ 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. Θ 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»
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Θ 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»
Θ 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
πλθκωριςμό και ςτα ςυμβόλαια δικαιϊματοσ προαίρεςθσ όταν χρθςιμοποιοφνται ωσ μζςα
αντιςτάκμιςθσ. Θ εν λόγω τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.
Κανονιςμόσ 636/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 15. υμβάςεισ για τθν καταςκευι ακινιτων»
Θ 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. Θ 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. Θ 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
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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. Θ εν λόγω
τροποποίθςθ δεν είχε εφαρμογι ςτο Οοςοκομείο.
Κανονιςμόσ 460/2009 «ΕΔΔΠΧΑ 16. Αντιςτακμίςεισ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε
εκμετάλλευςθ εξωτερικοφ»
Θ 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»
Θ 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.

4. Αναλφςεισ και γνωςτοποιιςεισ Οικονομικϊν Καταςτάςεων
4.1 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ:

Ματακζςεισ όψεωσ ςτθν Σράπεηα Ελλάδοσ
Ματακζςεισ όψεωσ ςτθν Εκνικι Σράπεηα
Ματακζςεισ όψεωσ ςτθν Εμπορικι Σράπεηα
Ματακζςεισ όψεωσ ςτθν ALHPA BANK
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
413.360
660.976
112.139
656.233
6
6
619.704
0
1.145.209
1.317.215

Σαμειακζσ ροζσ :Γνωςτοποιιςεισ

Είδοσ Ροϊν
Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα ζναρξθσ
Νειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ
Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριότθτεσ
φνολο Σαμειακϊν Ροϊν
Σαμειακά Διακζςμα και Ιςοδφναμα λιξθσ

2010
1.317.215
-18.520.644
59.795
18.288.843
-172.006
1.145.209

2009
1.633.009
-13.941.908
-1.067.278
14.693.392
-315.794
1.317.215

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.
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31/12/2010 31/12/2009
Απαιτιςεισ κατά του Ελλ. Δθμοςίου από παροχι υγειονομικϊν
υπθρεςιϊν
Απαιτιςεισ κατά Ο.Π.Δ.Δ. από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
Απαιτιςεισ από φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Απαιτιςεισ από ιδιϊτεσ
Απαιτιςεισ από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν χριςεωσ που
βεβαιϊκθκαν τθν επόμενθ χριςθ
Επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Μείον: Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
φνολο

2.547.035
464.607
10.910.888
5.276

1.636.009
126.193
7.814.568
0

644.717
18.122
-18.122
14.572.523

1.091.823

10.668.593

Σα υπόλοιπα των ςυνολικϊν απαιτιςεων για παροχι ιατροφαρμακευτικϊν υπθρεςιϊν από
τα πζντε μεγάλα ταμεία μζχρι τθν 31/12/2009 τα οποία πρζπει να διαγραφοφν βάςει των
διατάξεων του Ο. 3867/2010, αναλφονται ωσ εξισ:

Αςφαλιςτικόσ Οργανιςμόσ
ΟΡΓΑΟΙΞΟ ΓΕΩΡΓΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ
ΙΔΡΤΞΑ ΜΟΙΟΩΟΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ
ΔΘΞΟΙΟ ΣΑΞΕΙΟ
ΟΡΓΑΟΙΞΟ ΑΦΑΝΙΕΩ ΕΝΕΤΘΕΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΩΟ
ΟΙΜΟ ΟΑΤΣΟΤ
ΤΝΟΛΟ

Απαιτιςεισ εϊσ
31/12/2009
7.922.683
9.501
1.884.193
964
117.030
9.934.371

Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ
Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων
ο/α
Κατθγορία
Κονδφλια
1
Δάνεια και
Απαιτήςεισ από παροχή
απαιτήςεισ
υγειονομικών υπηρεςιών

31/12/2010 31/12/2009
13.927.806

9.576.770

Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων: Γνωςτοποιιςεισ (ΔΛΠ 36)
Οι απαιτιςεισ του Οοςοκομείου ζχουν απομειωκεί κατά το ποςό των ευρϊ 18.122 που
αφορά περικοπζσ που ζχουν γίνει από αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και για τισ οποίεσ
εκκρεμεί θ ζγκριςθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Οοςοκομείου και θ ζκδοςθ
πιςτωτικοφ τιμολογίου.

4.3 Αποκζματα
Σα αποκζματα του νοςοκομείου κατά τθν 31/12/2010 και 31/12/2009 αφοροφςαν πρϊτεσ
φλεσ και αναλϊςιμα υλικά. Ειδικότερα:

Πρϊτεσ φλεσ
Αναλϊςιμα υλικά
φνολο

31/12/2010
878.122
174.356
1.052.479
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Θ κίνθςθ των αποκεμάτων τθν περίοδο 1/1-31/12/2010 ιταν θ ακόλουκθ:
Κατθγορία
αποκεμάτων
Πρϊτεσ φλεσ
Αναλϊςιμα
Ανταλλακτικά
φνολα

Τπόλοιπο
Ζναρξθσ
1.495.701
22.625
0
1.518.326

Αγορζσ
περιόδου
4.424.889
1.527.410
44.977
5.997.276

Αναλϊςεισ
5.042.467
1.375.679
44.977
6.463.124

Τπόλοιπο
Λιξθσ
878.122
174.356
0
1.052.479

4.4 Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία
Σα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία τθν 31/12/2010 και 31/12/2009 αναλφονται ςτον
παρακάτω πίνακα:
Κατθγορία
Γιπεδα - Οικόπεδα
Μτίρια και τεχνικά ζργα
Ξθχανιματα
Ξεταφορικά μζςα
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
514.770
514.770
6.831.361
7.018.768
571.671
678.244
87.307
105.698
295.992
356.737
8.301.102
8.674.217

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.
Καηηγορία
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κηίπια και ηεχνικά έπγα
Μηχανήμαηα
Μεηαθοπικά μέζα
Έπιπλα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ

Τρόπος
αποηίμηζης
Κόζηορ
Κόζηορ
Κόζηορ
Κόζηορ
Κόζηορ

Σσνηελεζηής
Μέθοδος
απόζβεζης
απόζβεζης
Δεν αποζβένονηαι
3,33%
Σηαθεπή
10%
Σηαθεπή
6,67%
Σηαθεπή
10%
Σηαθεπή

τθν περίοδο αναφοράσ δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ ςε εγκαταςτάςεισ κτιρίων που
τελοφν υπό καταςκευι με ςυνολικό κόςτοσ € 2.077.192.
Ξεταβολι και κινιςεισ ςτθ χριςθ
ΓιπεδαΟικόπεδα

Κτίρια Σεχνικζσ
Εγκαταςτάςεισ

Μθχανιματα

Μεταφορικά
μζςα

Ζπιπλα και
λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

ΤΝΟΛΟ

Α. Αξίεσ Κτιςθσ
Τπόλοιπα 01.01.2009

514.770

6.888.536

4.153.851

447.982

1.008.753

13.013.892

Προςκικεσ

0

866.451

55.025

0

42.645

964.121

Ξειϊςεισ

0

0

0

0

0

0

Αναπροςαρμογι /
τακτοποιιςεισ
Τπόλοιπα 01.01.2010

0

0

0

0

0

0

514.770

7.754.987

4.208.876

447.982

1.051.398

13.978.013
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Προςκικεσ

0

1.917

6.372

0

17.986

26.275

Ξειϊςεισ

0

0

0

0

0

0

Αναπροςαρμογι /
τακτοποιιςεισ
Τπόλοιπα 31.12.2010

0

0

0

0

0

0

514.770

7.756.904

4.215.248

447.982

1.069.384

14.004.289

Τπόλοιπα 01.01.2009

0

546.895

3.410.103

323.893

612.133

4.893.025

Προςκικεσ

0

189.324

120.529

18.391

82.528

410.771

Ξειϊςεισ

0

0

0

0

0

0

Αναπροςαρμογι /
τακτοποιιςεισ:
Τπόλοιπα 01.01.2010

0

0

0

0

0

0

0

736.219

3.530.632

342.284

694.661

5.303.796

Προςκικεσ

0

189.324

112.945

18.391

78.731

399.391

Ξειϊςεισ

0

0

0

0

0

0

0
0

0
925.543

0
3.643.577

0
360.675

0
773.392

0
5.703.187

514.770

7.018.768

678.244

105.698

356.737

8.674.217

514.770

6.831.361

571.671

87.307

295.992

8.301.102

Β. Αποςβζςεισ

Αναπροςαρμογι /
τακτοποιιςεισ
Τπόλοιπα 31.12.2010
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο
31.12.2009
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο
31.12.2010

4.5 Τποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ
Ο λογαριαςμόσ υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ αφορά ςε:

Προμθκευτζσ εςωτερικοφ
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
4.138.122
5.408.574
4.138.122
5.408.574

4.6 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Ο λογαριαςμόσ λοιπζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ από τισ κρατιςεισ που
διενεργικθκαν κατά τθν εξόφλθςθ των προμθκευτϊν του Οοςοκομείου με τθ ρφκμιςθ
χρεϊν του Ο. 3867/2010 και το ποςό των υποχρεϊςεων που εξοφλικθκαν με ομόλογα ςτθ
χριςθ 2011 αναλφεται ωσ εξισ:

Τποχρεϊςεισ προσ Ελλθνικό Δθμόςιο
Τποχρεϊςεισ προσ Αςφαλιςτικά Σαμεία
Ρφκμιςθ χρεϊν με ομόλογα
φνολο
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241.761
80.016
4.651.388
4.973.165

31/12/2009
0
0
0
0
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Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ
Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων
Κατθγορία
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
31/12/2010
Προμθκευτζσ εςωτερικοφ
4.138.122
Τποχρεϊςεισ προσ Ελλθνικό Δθμόςιο
241.761
Τποχρεϊςεισ προσ Αςφαλιςτικά Σαμεία
80.016
Ρφκμιςθ χρεϊν με ομόλογα
4.651.388
φνολο
9.111.287

31/12/2009
5.408.574
0
0
0
5.408.574

Σο κονδφλι «Ρφθμιςη χρεών με ομόλογα» περιλαμβάνει τα υπόλοιπο υποχρεϊςεων προσ
προμθκευτζσ οι οποίοι εντάχκθκαν ςτθ ρφκμιςθ του Ο. 3867/2010. Θ διαδικαςία αυτι
ολοκλθρϊκθκε ςτθν επόμενθ χριςθ 2011.

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.

Ειςφερόμενο κεφάλαιο
φνολο

31/12/2010
4.384.391
4.384.391

31/12/2009
4.384.391
4.384.391

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.

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
3.607.274
3.607.274
3.607.274
3.607.274

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.
Θ 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
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31-12-2010, 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:

Πλεονάςματα εισ νζο
Διαφορά ςτο αποτζλεςμα από τθν πρϊτθ εφαρμογι
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
6.929.282
7.696.517
1.039.079
1.039.079
7.968.361
8.735.596

4.10 Ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
Σα ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
31/12/2010 31/12/2009
Ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν από
πλθρωμζσ του Μράτουσ
982.376
157.917
Ζςοδα από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν από
πλθρωμζσ Ο.Π.Δ.Δ.
244.749
989.247
Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ φορζων
Μοιν. Αςφάλιςθσ
4.187.346
5.500.152
Ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν από
πλθρωμζσ ιδιωτϊν
164.429
162.187
Ζςοδα από απογευματινά ιατρεία
21.458
0
φνολο
5.600.358
6.809.503

4.11 Μεταβιβάςεισ από άλλεσ κυβερνθτικζσ οντότθτεσ
Σακτικζσ επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ
Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
Πρόςκετεσ επιχορθγιςεισ για γενικοφσ ςκοποφσ
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
13.206.691 26.384.735
0
0
108.987
48.600
13.315.678 26.433.335

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

1
2

Νογαριαςμόσ που
περιλαμβάνεται
Ειςφερόμενο κεφάλαιο από
άλλεσ κυβερνθτικζσ
οντότθτεσ
Ξεταβιβάςεισ από άλλεσ
κυβερνθτικζσ οντότθτεσ

Ματθγορία λογαριαςμοφ
Ιδίων
κεφαλαίων

Παγίου
Εξοπλιςμοφ

Εςόδων

Δαπανϊν
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0

542.925

13.315.678
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Θ λειτουργία του Γενικοφ Οοςοκομείου Πρζβεηασ ςτθρίηεται ςε ςυνεχιηόμενθ
χρθματοδότθςθ από άλλεσ κυβερνθτικζσ οντότθτεσ. Θ 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 χριςθ 2010, το Οοςοκομείο ζλαβε επιχοριγθςθ ποςοφ 1.421.614 € για τθν εξόφλθςθ
υποχρεϊςεων προμθκευτϊν τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ.

4.12 Χρθματοοικονομικά ζςοδα
Σα χρθματοοικονομικά ζςοδα κατά τθν 31/12/2010 αφοροφν ςε:

Σόκοι από κατακζςεισ ςε Σράπεηεσ
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
18.054
27.737
18.054
27.737

4.13 Λοιπά ζςοδα
Σα λοιπά ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ:

Ζςοδα από εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ
Νοιπά ζςοδα
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
86.070
94.677
43.060
45.961
129.130
140.638

4.14 Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ
Αμοιβζσ ζμμιςκου προςωπικοφ
Αμοιβζσ λοιπϊν υπαλλιλων και εργατϊν
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ και επιβαρφνςεισ
ζμμιςκου προςωπικοφ
Παρεπόμενεσ παροχζσ και ζξοδα προςωπικοφ
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
11.848.350 12.441.540
95.051
153.314
43.144
22.728
12.009.273

64.275
10.384
12.669.513

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

Αναλϊςεισ πρϊτων υλϊν
Αναλϊςεισ αναλϊςιμων υλικϊν
Αναλϊςεισ ανταλλακτικϊν
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
5.042.467
4.860.478
1.375.679
1.422.199
44.977
45.356
6.463.124
6.328.033
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4.16 Αποςβζςεισ
Οι αποςβζςεισ των ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτισ 31/12/2010 και 31/12/2009
αναλφονται ωσ εξισ:
31/12/2010 31/12/2009
189.324
189.324

Αποςβζςεισ κτιρίων
Αποςβζςεισ μθχανθμάτων και
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ
Αποςβζςεισ μεταφορικϊν μζςων
Αποςβζςεισ επίπλων και λοιποφ
εξοπλιςμοφ
χνολο

112.945
18.391

120.529
18.391

78.731
399.391

82.528
410.772

4.17 Λοιπζσ δαπάνεσ
Οι λοιπζσ δαπάνεσ κατά τθν 31/12/2010 αφοροφν ςε:

Αμοιβζσ και ζξοδα ελεφκερων επαγγελματιϊν
Νοιπζσ αμοιβζσ τρίτων
Υδρευςθ - φωτιςμόσ
Σθλεπικοινωνίεσ - ταχυδρομικά ζξοδα
Ενοίκια
Αςφάλιςτρα
Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ
Νοιπζσ παροχζσ τρίτων
Ζξοδα μεταφορϊν
Ζξοδα ταξιδιϊν - οδοιπορικά
Ζξοδα προβολισ και δθμόςιων ςχζςεων
Ζντυπα, γραφικι φλθ και υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ
Νοιπζσ διάφορεσ δαπάνεσ
Παροχζσ - χορθγίεσ -ςυνδρομζσ
Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων
Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
φνολο

31/12/2010 31/12/2009
2.695
10.434
40.761
133.467
31.778
42.872
49.123
67.609
49.764
68.933
23.700
82.419
88.142
256.275
136.859
254.288
2.421
4.226
37.434
62.178
13.903
18.584
0
2.784
49.106
33.029
0
27.440
18.122
0
457.377
0
-42.517
29.516
958.668
1.094.054

θμειϊνεται ότι κατά τθν κλειόμενθ χριςθ, τα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ, επιβαρφνκθκαν
με το κόςτοσ περίκαλψθσ απόρων ποςοφ ευρϊ 206.008.

5. Λοιπζσ γνωςτοποιιςεισ
5.1 Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ
Ανάλυςθ προςωπικοφ ανά κατθγορία:
Κατθγορία
Ιατρικό προςωπικό
Οοςθλευτικό προςωπικό
Παραϊατρικό προςωπικό

31/12/2010
101
201
31
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31/12/2009
106
173
36
29

Διοικθτικό προςωπικό
Σεχνικό προςωπικό
Νοιπό προςωπικό
Επιςτθμονικό προςωπικό
φνολο

39
31
40
12
455

31
37
41
12
436

5.2 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Δεν υπάρχουν.

5.3 Αμοιβζσ Διοικθτικοφ υμβουλίου
Οι αμοιβζσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2010 ανιλκαν ςε ευρϊ 3.225 ζναντι
ευρϊ 7.225 τθσ χριςθσ 2009.

5.4 Εμπράγματα βάρθ
Δεν υπάρχουν.

5.5 Εκκρεμείσ δίκεσ
Ματά τθν 31/12/2010 εκκρεμοφςαν οι κατωτζρω αγωγζσ εναντίον του Οοςοκομείου:
Α/Α

ΕΝΑΓΩΝ-ΕΝΑΓΟΤΑ

ΧΡΟΝΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΑΕ

2010

2

ΑΡΘΣΘ Α.Ε.

2010

3

ΣΡΑΠΕΗΑ EFG ERGASIAS
EUROBANK ΑΟΩΟΤΞΘ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΟΑΓΙΩΣΘ ΠΑΟΟ ΠΑΟΟΤΘ

2010

Εκχωρθμζνα
τιμολόγια

2010

Ματαβολι
οφειλόμενων
επιδομάτων

5

ΠΑΟΑΓΙΩΣΘ ΠΑΟΟ ΠΑΟΟΤΘ

2010

Ματαβολι
οφειλόμενων
αποδοχϊν

6

ΤΠΑΝΝΘΝΟΙ ΨΤΧΑΡΓΩ

2009

7

YΠΑΝΝΘΝΟΙ ΨΤΧΑΡΓΩ

2008

Αναδρομικι
καταβολι
αποδοχϊν
Ματαβολι
οφειλόμενων
επιδομάτων

4

Εκχωρθμζνα
τιμολόγια

ΕΚΔΙΚΑΗ

1/2/2011
Ειρθνοδικείο
Ακθνϊν
10/3/2011
Ειρθνοδικείο
Αχαρνϊν
27/10/2011
Ειρθνοδικείο
Ο. Ιωνίασ
2/2/2011
Ξονομελζσ
Πρωτοδικείο
Πρζβεηασ
2/2/2011
Ξονομελζσ
Πρωτοδικείο
Πρζβεηασ
19-11-2010
Ειρθνοδικείο
Πρζβεηασ
1/2/2008
Πρωτοδικείο
Πρζβεηασ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ
ΤΠΟΧΡΕΩΗ

ΕΚΒΑΗ

14.421,84

Αναβολι
8/6/2012

4.403,60

Αναβολι
8/12/2011

1.351,60

Αβζβαια

16.600,00

Αβζβαια

13.464,00

Αβζβαια

269.100,00

Πικανολογε
ίται
αρνθτικι
Αρνθτικι Ζγινε ζφεςθ

113.880,00

433.221,04
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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, 19/07/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ
Δ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ
ΔΙΟΙΜ. ΤΠΘΡΕΙΩΟ

Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ
ΟΙΜΟΟ. ΤΠΘΡΕΙΩΟ

Ο ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΟ
ΤΞΒΟΤΝΟ

Δθμιτριοσ Σςοφτςθσ

Βαςίλειοσ Παππάσ

Βαςιλικι Γρίβα

Μωνςταντίνοσ Γκλίναβοσ

Βεβαιώνεται, ότι οι εν λόγω Οικονομικζσ Καταςτάςεισ αποτελοφνται από 31 ςελίδεσ και
είναι αυτζσ, που αναφζρονται ςτην παροφςα Ζκθεςη Ελζγχου που χορηγήςαμε με
ημερομηνία 28 Ιουλίου 2011.

Ιωάννινα, 28 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΟΡΜΩΣΟΙ ΕΝΕΓΜΣΕ ΝΟΓΙΣΕ

Νικόλαοσ Χρ. Καλλζσ
Α.Ξ. .Ο.Ε.Ν. 15901

Ελζνθ Χαρ. Παππά
Α.Ξ. .Ο.Ε.Ν. 22731

υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε.
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International
Φωκ. Οζγρθ 3, 11257 Ακινα
Αρ. Ξ. .Ο.Ε.Ν. 125
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