
Χρήση 2017 Χρήση 2016 Χρήση 2017 Χρήση 2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κύκλος εργασιών (επιχορηγήσεις) 108.082,42 10.803,88

Ενσώματα πάγια Κόστος πωλήσεων (κόστος εκτελεσθέντων προγραμμάτων) -64.546,75 -381.392,88

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,01 6.592,16 Μικτό αποτέλεσμα 43.535,67 -370.589,00

Λοιπός εξοπλισμός 9.823,88 13.564,96 Έξοδα διοίκησης -41.481,86 -3.922,10

Σύνολο 9.823,89 20.157,12 Λοιπά έξοδα και ζημιές -37.470,00 -22.306,63

Λοιπά 810,00 810,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 2.947,64

Σύνολο 810,00 810,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -35.416,19 -393.870,09

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 10.633,89 20.967,12 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.581,15 6.219,29

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτέλεσμα προ φόρων -32.835,04 -387.650,80

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Φόροι εισοδήματος -748,53 -1.803,59

Λοιπές απαιτήσεις 2.050,69 922,36 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 595.492,48 620.687,12 μεταφερόμενη στο λογαριασμό παθητικού

Σύνολο 597.543,17 621.609,48 "Επιχορηγήσεις εν εξελίξει προγραμμάτων για
Σύνολο κυκλοφορούντων 597.543,17 621.609,48 κοινωνικούς και άλλους σκοπούς" -33.583,57 -389.454,39

Σύνολο ενεργητικού 608.177,06 642.576,60

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια Χρήση 2017 Χρήση 2016

Κεφάλαιο 500.000,00 500.000,00 Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο 500.000,00 500.000,00 Αποτέλεσμα προ φόρων -32.835,04 -387.650,80
Σύνολο καθαρής θέσης 500.000,00 500.000,00 Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Υποχρεώσεις Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 10.333,23 10.136,49
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -2.581,15 -6.219,29
Εμπορικές υποχρεώσεις 3.795,20 7.257,88 -25.082,96 -383.733,60
Φόρος εισοδήματος 361,35 870,69 Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Λοιποί φόροι και τέλη 1.479,15 674,69 Μεταβολή απαιτήσεων -1.128,33 621,16
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.985,39 1.483,59 Μεταβολή υποχρεώσεων -306,63 -370.964,48
Λοιπές υποχρεώσεις 17.935,85 14.746,73 -26.517,92 -754.076,92
Επιχορηγήσεις εν εξελίξει προγραμμάτων για Μείον:
κοινωνικούς και άλλους σκοπούς 82.620,12 116.203,69 Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -870,69 -2.835,39
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 1.339,33 Σύνολο -27.388,61 -756.912,31
Σύνολο 108.177,06 142.576,60 Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων 108.177,06 142.576,60 Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 608.177,06 642.576,60 παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 2.193,97 6.219,29

Σύνολο 2.193,97 6.219,29

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 1/1/2015 500.000,00 Σύνολο 0,00 0,00
Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2015 0,00 Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Υπόλοιπο 31/12/2015 500.000,00 Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 
Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2016 0,00 ισοδύναμα της χρήσης -25.194,64 -750.693,02
Υπόλοιπο 31/12/2016 500.000,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 620.687,12 1.371.380,14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 595.492,48 620.687,12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ"
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
(ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

12η ΧΡΗΣΗ

Τριχοπούλου Αντωνία Μαρίνης Ιωάννης

ΑΔΤ: ΑΗ 135292 ΑΔΤ: ΑΚ 208653

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΟΩΝ ΤΗΣ 31/12/2017 ΚΑΙ 31/12/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2016 ΚΑΙ 31/12/2015

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος Ο Λογιστής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του "Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων του ιδρύματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων του ιδρύματος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του "Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας" κατά την 31η Δεκεμβρίου
2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Κ. Τσιαμούλος
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 22771

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125


