
 ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010- 6ε ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 Ηαλνπαξίνπ - 31 Γεθεκβξίνπ 2010)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο
Αλαπόζβεζηε 

αμία
Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  Α.ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 978.009,91 891.176,00 86.833,91 887.176,61 870.679,20 16.497,41 Η.Κεθάιαην

978.009,91 891.176,00 86.833,91 887.176,61 870.679,20 16.497,41 1. Καηαβεβιεκέλν 5.747.369,69 5.747.369,69

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΗΗ.Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνήζεηο   ΗΗ.Γηαθνξέο αλαπξ/γήο θαη επηρνξεγήζεηο 

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 1.377.802,16 0,00 1.377.802,16 1.377.802,16 0,00 1.377.802,16     επελδύζεωλ-Γωξεέο παγίωλ

2. Αγξνί, Φπηείεο, Γάζε 34.297,50 0,00 34.297,50 34.297,50 0,00 34.297,50  3. Γσξεέο παγίσλ 1,17 1,17

3. Κηίξηα & Τερληθά Έξγα 3.828.890,90 1.125.829,02 2.703.061,88 3.828.890,90 934.384,47 2.894.506,43  4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 812.196,32 908.769,32

4. Μερ/ηα-Τερληθέο Δγθαη. & Λνηπόο Μερ. Δμνπι. 4.256.697,83 3.861.502,67 395.195,16 4.221.650,43 3.677.976,68 543.673,75 812.197,49 908.770,49

5. Μεηαθνξηθά Μέζα 296.746,32 296.746,16 0,16 296.746,32 296.746,16 0,16 ΗV.Απνηειέζκαηα εηο λέν

6. Δπηπια & Λνηπόο Δμνπιηζκόο 2.007.208,46 1.929.342,46 77.866,00 1.966.698,77 1.851.171,37 115.527,40  Υπόινηπν ειιείκκαηνο ρξήζεσο εηο λέν -324.112,71 -2.994.696,50

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ 11.801.643,17 7.213.420,31 4.588.222,86 11.726.086,08 6.760.278,68 4.965.807,40

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ (ΓΗΗ) 4.588.222,86 4.965.807,40  ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΗ+ΑΗΗ+ΑIV) 6.235.454,47 3.661.443,68

Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Η.Απνζέκαηα Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθεο ύιεο, Αλαιώζηκα πιηθά ΗΗ.Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο 494.745,36 1.018.558,87  1. Πξνκεζεπηέο 16.309.268,60 14.290.024,45

494.745,36 1.018.558,87  5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 12.727,93 1.678,46

ΗΗ.Απαηηήζεηο  8. Πηζησηέο δηάθνξνη 2.352.817,00 277.270,53

1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 11.681.715,59 9.916.118,48 18.674.813,53 14.568.973,44

Μείνλ : Πξνβιέςεηο 7.984.115,87 3.697.599,72 0,00

2. Απαηηήζεηο από επηρνξεγήζεηο θ παξεπόκελεο αζρνιίεο 11.691.945,20 0,00

5. Φξεώζηεο δηάθνξνη 1.617,47 0,00

15.391.162,39 9.916.118,48  ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗΗ ) 18.674.813,53 14.568.973,44

IV.Γηαζέζηκα

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 2.910.139,51 1.168.186,96 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

2.910.139,51 1.168.186,96 2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 62.658,65 44.219,44

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV) 18.796.047,26 12.102.864,31 62.658,65 44.219,44

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 2.370,80 2.039,79

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.499.451,82 1.187.427,65

1.501.822,62 1.189.467,44

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ) 24.972.926,65 18.274.636,56 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 24.972.926,65 18.274.636,56

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ

1. Αλλόηρια περιοσζιακά ζηοιτεία 0,75 0,75 1. Δικαιούτοι αλλόηριων περιοσζιακών ζηοιτείων 0,75 0,75

2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 23.702.789,16 18.958.694,62 2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 23.702.789,16 18.958.694,62

4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 201.611,18 0,00 4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 201.611,18 0,00

23.904.401,09 18.958.695,37 23.904.401,09 18.958.695,37

ΖΜΔΗΩΔΗ:

Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο

1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 6.051.864,90 7.039.028,21 Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) ρξήζεσο 2.681.549,45 2.323.991,95

Μείνλ : Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 28.985.008,85 30.435.005,41 Υπόλοιπο αποηελεζμάηων (ελλειμμάηων) 

Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -22.933.143,95 -23.395.977,20 πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -2.994.696,50 -5.318.688,45

Πιένλ : Άιια έζνδα 21.949.033,90 22.573.747,78 Σύλνιν -313.147,05 -2.994.696,50

Σύλνιν -984.110,05 -822.229,42 ΜΕΙΟΝ :

Μείνλ : 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.769.934,32 1.717.325,72 1. Φόρος ειζοδήμαηος 10.965,66 0,00

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -2.754.044,37 -2.539.555,14 Έλλειμμα εις νέο -324.112,71 -2.994.696,50

Πιένλ :

4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 24.259,68 25.695,56

Μείνλ :

3. Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 12,00 24.247,68 25.695,56

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο -2.729.796,69 -2.513.859,58

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ : Έθηαθηα απνηειέζκαηα

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 13.429.359,05 4.854.403,93

3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 100.116,17 32.890,88

13.529.475,22 4.887.294,81

Μείνλ :

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 3.477,56 9.004,39

2. Έθηαθηεο δεκίεο 0,00 0,00

3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 8.114.651,52 8.118.129,08 5.411.346,14 40.438,89 49.443,28 4.837.851,53

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 2.681.549,45 2.323.991,95

Μείνλ :

Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 473.638,43 738.193,44

Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

 ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 473.638,43 0,00 738.193,44 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πιεόλαζκα) ΥΡΖΔΩ 2.681.549,45 2.323.991,95

Πξνεξρόκελα

Από Λεηηνπξγηθή Γξαζηεξηόηεηα -3.072.754,26 -2.136.692,61

Από Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ειιεηκάησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 13.282.786,05 4.460.684,56

Μείνλ: Γηαγξαθή Απαηηήζεσλ ιόγσ εθρσξήζεώο ηνπο ζην Γεκόζην 7.528.482,34 0,00

2.681.549,45 2.323.991,95
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ΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ

Α.Γ.Τ. Ν 673905

ΡΔΜΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΟΛΤΕΩΖ ΒΑΗΛΔΗΟΚΑΡΑΚΗΣΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ&ΠΡΟΝΟΙΑ
Β΄Πε..Τ.Π.ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
4η Τγειονομικη Περιφέρεια

Μακεδονίας - Θράκης

1) Για  τθ χριςθ 2010 εφαρμόςτθκαν οι μειωμζνοι ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 299/03. 2) Στα κονδφλια τθσ κατάςταςθσ Αποτελζςματα Χριςεωσ "Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν", "Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ" και "Άλλα ζςοδα" ςυμπεριλιφκθκε ποςό φψουσ 21.653.285,73€ που αφορά τθ 
μιςκοδοςία των υπαλλιλων θ οποία δεν εμφανίηεται ςτον προχπολογιςμό του νοςοκομείου αφοφ επιδοτείται απευκείασ από το Υπουργείο Υγείασ. 3) Με βάςθ το άρκρο 27 του Ν. 3867/10 ζγινε πρόβλεψθ για διαγραφι απαιτιςεων από τα αςφαλιςτικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, Οίκοσ Ναφτθ) λόγω 
εκχϊρθςθσ ςτο Ελλ. Δθμόςιο. To φψοσ των εν λόγω οφειλϊν ανζρχεται ςε  7.528.482,34€ και θ διαδικαςία τθσ εκχϊρθςθσ κα προςδιοριςτοφν με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και τότε κα αντιλογιςτεί θ πρόβλεψθ με 
ιςόποςθ μείωςθ των απαιτιςεων, 4) Στο κονδφλιο του Ιςολογιςμοφ "Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ" ςυμπεριλιφκθκε ποςό φψουσ 201.611,93 €, που αφορά το κόςτοσ νοςθλείασ τθσ χριςθσ των κατόχων βιβλιαρίου οικονομικισ αδυναμίασ τθσ χριςθσ 2010. Επίςθσ ςτο κονδφλι του Ενεργθτικοφ "Απαιτιςεισ  Μείον  
προβλζψεισ" και " Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων" γίνεται πρόβλεψθ διαγραφισ των απαιτιςεων των απόρων ζωσ και το 2009 ςυνολικοφ φψουσ € 455.633,53. Η πρόβλεψθ κα αντιλογιςτεί με μεταγενζςτερθ απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, 5) Στα κονδφλια τθσ κατάςταςθσ Αποτελζςματα Χριςεωσ 
"Ζκτακτα & Ανόργανα ζςοδα" ςυμπεριλιφκθκε ποςό φψουσ 1.590.840,77 € που αφορά  επιχοριγθςθ για  εξόφλθςθ των χρεϊν του νοςοκομείου ςε προμθκευτζσ, ποςό φψουσ 10.885.357,28€ το οποίο αφορά ρφκμιςθ των οφειλϊν του Νοςοκομείου ςε προμθκευτζσ με ομόλογα κακϊσ και ποςό φψουσ 
806.588,00€ το οποίο αφορά επιχοριγθςθ για τισ κρατιςεισ των ομολόγων. 6) Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των νόμων 3329/2005 και 3370/2005 τα Νοςοκομεία ζχουν τθν αποκλειςτικι χριςθ επί των περιουςιακϊν ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφν για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τουσ. Η κυριότθτα επί των 
ακινιτων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ανωτζρω νόμων ζχει μεταβιβαςκεί ςτθν 4θ ΥΠΕ Μακεδονίασ-Θράκθσ. 

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ

Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαιθηδηθήο

Έθζεζε επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ «Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φαιθηδηθήο» πνπ απνηεινύληαη από ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη ηνλ Πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό Πξνζάξηεκα. Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, όπσο 

θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαληαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ 
ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππόςε καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3329/4.4.2005 πνπ ηζρύεη γηα ηα Ννζνθνκεία. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο 

δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε εύινγσλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη 

ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείινληαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηελ δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ 

θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηελ δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Σην θνλδύιη ηνπ Δλεξγεηηθνύ Γ.ΙΙ. «Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ» πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο από παξνρή λνζειεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε αζζελείο κε αζθαιηζηηθή εθθξεκόηεηα ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.457.806. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Π.Γ.146/2003) δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά 

ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζζεί ηζόπνζε πξόβιεςε. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην πνζό ησλ επξώ 1.457.806,00 θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο απμεκέλα θαηά επξώ 139.430,80. 2. Γελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπζνύλ, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο, ππνρξεώζεηο ζε πξνκεζεπηέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 5.423.911,40 θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ ελ ιόγσ 

ππνρξεώζεσλ. 3. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο εθζέζεώο καο δελ ιάβακε επηζηνιή από ηνλ Ννκηθό Σύκβνπιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηα πθηζηάκελα βάξε επί ησλ αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ννζνθνκείν θαζώο θαη γηα εθθξεκείο δίθεο θαη ηηο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά 

ζπλέπεηα δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ κε ύπαξμε εκπξάγκαησλ βαξώλ επί ησλ αθηλήησλ θαη γηα ηε κε ύπαξμε ηπρόλ αγσγώλ ηξίησλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γλώκε κε επηθύιαμε Καηά ηελ γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε»

νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία. Θέκαηα Έκθαζεο Φσξίο λα δηαηππώλνπκε πεξαηηέξσ επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 1. Τν θόζηνο παξερόκελσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πξνζδηνξίζζεθε κε ελαιιαθηηθό ηξόπν, ιόγσ έιιεηςεο κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο  αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 2. Tα 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ θαζώο θαη ηα ζύζηεκα ελεκέξσζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ λνζειίσλ θαη θαξκάθσλ ρξήδνπλ κεραλνγξαθηθήο βειηίσζεο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Αλαθνξά επί άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ 

ζεκάηωλ  1. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 6 επί ησλ αλσηέξσ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 3329/2005 θαη 3370/2005 ηα Ννζνθνκεία έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε επί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπο. Η θπξηόηεηα 
επί ησλ αθηλήησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ λόκσλ έρεη κεηαβηβαζζεί ζηελ 4ε ΥΠΔ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 2. Οη αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζπληάρζεθαλ γηα ηελ ρξήζε 2010 βάζεη ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Π.Γ. 146/2003) επεηδή δελ έρνπλ γίλεη νη πξνβιεπόκελεο από ην εδάθην β 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3697/2009 πξνζαξκνγέο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ απηά λα εθαξκνζζνύλ ζε κε θεξδνζθνπηθέο νληόηεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα. 3. Γελ πξνβιέπεηαη ε ζύληαμε Έθζεζε Γηαρείξηζεο από ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003.
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