ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Β΄Πε.Σ.Υ.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υγειονοµικη Περιφέρεια
Μακεδονίας - Θράκης

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες Ακινητοποήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2. Αγροί, Φυτείες, ∆άση
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκατ. & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

48.099,11
48.099,11

43.729,07
43.729,07

4.370,04
4.370,04

48.099,11
48.099,11

42.186,83
42.186,83

5.912,28
5.912,28

990.569,82
190.678,84
6.185.509,19
3.745.731,63
139.150,42
2.253.290,98
13.504.930,88

0,00
0,00
1.546.377,28
3.025.811,46
139.150,34
2.042.234,99
6.753.574,07

990.569,82
190.678,84
4.639.131,91
719.920,17
0,08
211.055,99
6.751.356,81
6.751.356,81

990.569,82
190.678,84
6.185.509,19
3.546.595,63
139.150,42
2.205.125,70
13.257.629,60

0,00
0,00
1.237.101,82
2.792.777,08
139.150,34
1.919.247,52
6.088.276,76

990.569,82
190.678,84
4.948.407,37
753.818,55
0,08
285.878,18
7.169.352,84
7.169.352,84

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβέψεις
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπ.ασχ.
5. Χρεώστες ∆ιάφοροι

33.147.747,75
3.872.889,12

IV.∆ιαθέσιµα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)

1.354.320,61
1.354.320,61

1.408.006,80
1.408.006,80

29.274.858,63
25.354.896,15
78.130,84
54.707.885,62

22.688.818,41
0,00
55,29
22.688.873,70

992.300,62
992.300,62
57.054.506,85

8.271.334,63
8.271.334,63
32.368.215,13

1.710.866,76
1.710.866,76

5.488.981,04
5.488.981,04

65.521.100,46

45.032.461,29

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

ΑΔΑ: 4ΑΣ44690ΒΑ-ΨΤΙ

0,18
40.500.906,35
1.054.547,41
41.555.453,94

0,18
36.378.716,38
0,00
36.378.716,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης

Ποσά προηγούµενης

χρήσης 2010

χρήσης 2009

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
1. Καταβεβληµένο
ΙΙ.∆ιαφορές αναπρ/γής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων-∆ωρεές παγίων
3. ∆ωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ )
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

5.599.664,85

5.599.664,85

923.340,88
45.302,27
968.643,15

958.887,20
68.464,12
1.027.351,32

21.896.932,05
28.465.240,05

-2.942.791,88
3.684.224,29

34.477.391,10
1.080.528,67
24.277,61
1.359.374,36
36.941.571,74
36.941.571,74

34.649.491,39
420.470,80
23.064,91
6.246.032,12
41.339.059,22
41.339.059,22

114.288,67
114.288,67

9.177,78
9.177,78

65.521.100,46

45.032.461,29

0,18
40.500.906,35
1.054.547,41
41.555.453,94

0,18
36.378.716,38
0,00
36.378.716,56

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Και για τη χρήση 2010 εφαρμόστηκαν οι μειωμένοι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 299/03. 2) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 16.486.897,24 € που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν
εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας, 3) Στο κονδύλιο του Ισολογισμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθων & Υπηρ." και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών κι υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 83.073,38 € που αφορά το κόστος νοσηλείας και
φαρμάκων των ανασφάλιστων του 2010. 4) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως "Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 6.968.934,71 € που αφορά επιχορήγηση για εξόφληση των χρεών του νοσοκομείου σε προμηθευτές, ποσό ύψους 23.718.869,79€ το οποίο αφορά ρύθμιση των οφειλών του Νοσοκομείου σε
προμηθευτές με ομόλογα καθώς και ποσό ύψους 1.595.281,36€ το οποίο αφορά επιχορήγηση για τις κρατήσεις των ομολόγων. 5)Με βάση το Ν 3867 άρθρο 27 διαγράφονται οι απαιτήσεις απο τα ασφαλιστικα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου) λόγω εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο. To ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της
εκχώρησης θα προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τότε θα λογιστικοποιηθεί η διαγραφή των απαιτήσεων απο τα πέντε προαναφερθέντα ασφαλιστικά ταμεία. 6) Στα κονδύλια του Ισολογισμού ¨Λοιποί λογαριασμοί τάξεως¨ συμπεριλήφθηκε
ποσό ύψους 1.054.547,59€ το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των οικονομικά αδυνάτων του 2010. Επίσης στο κονδύλι του Ενεργητικού "Απαιτήσεις Μείον προβλέψεις" και " Έξοδα προηγουμένων χρήσεων" γίνεται πρόβλεψη διαγραφής των απαιτήσεων των απόρων έως και το 2009 συνολικού ύψους € 3.872.889,12. Η πρόβλεψη θα
αντιλογιστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

10.458.815,89

12.014.296,82

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον :

28.913.311,49
-18.454.495,60
16.656.207,04
-1.798.288,56
2.204.557,80
-4.002.846,36

30.220.650,27
-18.206.353,45
16.606.045,09
-1.600.308,36
2.007.045,25
-3.607.353,61

4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Μείον :
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Ολικά Αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ

2.204.557,80

2.007.045,25

51.321,60
888,40

888,40

4.481.204,51

50.433,20
-3.952.413,16

-2.942.791,88
21.896.932,05

-13.304.556,98
-2.942.791,88

0,00
21.896.932,05

-2.942.791,88

12,00

12,00

71.274,31
-3.536.079,30

12.785.064,22
0,00
1.987.583,45
14.772.647,67

28.792.137,09
24.839.723,93

666.839,55
666.839,55

Ποσά προηγούµενης χρήσης
2009
10.361.765,10

71.286,31

32.331.443,09
0,00
941.898,51
33.273.341,60
0,00
0,00
4.481.204,51

24.839.723,93

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010
Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ελλειµµάτων)
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ :
1. Φόρος Εισοδήµατος
Πλεόνασµα εις νέο

144.812,97
0,00
729.990,30

874.803,27

13.897.844,40
10.361.765,10

704.566,91
0,00
24.839.723,93

704.566,91

0,00
10.361.765,10

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 30 Μαϊου 2011

-Ο∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

-Ο∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΗΛΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

-HΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. "
Α.Μ. ΟΕΕ 544

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 283243
Α.Μ. ΟΕΕ17778

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής "Σισµανόγλειο"
•Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής "Σισµανόγλειο" που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση του Νσοσοκοµείου έίναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα
που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης
λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου των Μονάδων Υγείας (Π.∆.146/2003).Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του Νοσοκοµείου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Νοσοκοµείου.Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από την διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που
έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε επιφύλαξη. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆.ΙΙ "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" περιλαµβάνονται επισφαλείς και σε
καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού 4.750.000,00 ευρώ περίπου, για τις οποίες έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για την πιθανή ζηµιά από την µη είσπραξη τους ποσού € 3.870.000,00 περίπου. Λόγω του σχηµατισµού µικρότερης πρόβλεψης, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια
εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 880.000,00 και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά € 880.000,00. 2) Για την επιβεβαίωση του λογαριασµού των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών αποστείλαµε, σε οφειλέτες του Νοσοκοµείου, επιβεβαιωτικές επιστολές για
απαιτήσεις συνολικού ποσού € 28.287.262,49 (ποσοστό 85,34% επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλετών). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσής µας είχαµε λάβει µέρος των απαντήσεων και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων αυτών. 3) Για την
επιβεβαίωση του λογαριασµού των υποχρεώσεων σε προµηθευτές, αποστείλαµε επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού 6.746.276,16 (ποσοστό 19,57% επί του συνολικού υπολοίπου των προµηθευτών). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσής µας είχαµε λάβει µέρος των απαντήσεων
και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το ύψος των υποχρεώσεων αυτών. 4) ∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για οφειλές και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 56.000,00 από "Ασφαλιστικούς Οργανισµούς". Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά την γνώµη µας εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των
θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής "Σισµανόγλειο" κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και την
χρηµατοοικονοµική του επίδοση για την χρήση που έληξε την ηµεροµήνια αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Θέµα Έµφασης. Χωρίς να διατυπώνουµε
περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι : α) ∆εν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. β) Στο λογαριασµό έκτακτα και ανόργανα έσοδα περιλαµβάνεται και ποσό € 32.283.085,86 το οποίο
αφορά επιχορήγηση για την ρύθµιση χρεών του Νοσοκοµείου σε προµηθευτές. γ) Το κόστος νοσηλείας και φαρµάκων των απόρων της τρέχουσας χρήσης, συνολικού ποσού € 1.054.547,59 δεν περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆.ΙΙ "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και
υπηρεσιών" ως απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αλλά εµφανίζεται στους Λογαριασµούς Τάξεως.
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