
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 51.666,33 51.657,82 8,51 51.666,33 51.657,82 8,51 Ι. Κεφάλαιο

51.666,33 51.657,82 8,51 51.666,33 51.657,82 8,51 1. Κεφάλαιο 67.422.407,09 67.273.187,34

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-
1. Γήπεδα-οικόπεδα 26.191.044,34 0,00 26.191.044,34 26.191.044,34 0,00 26.191.044,34 Δωρεές παγίων
2. Αγροί-Φυτείες-Δάση 3.180.540,96 0,00 3.180.540,96 3.180.540,96 0,00 3.180.540,96 3. Δωρεές παγίων 62.340,46 0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 35.266.553,06 22.570.594,00 12.695.959,06 35.266.553,06 19.749.269,75 15.517.283,31 4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 297.888,90 342.055,57
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις 360.229,36 342.055,57

    και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 11.371.980,96 10.858.979,40 513.001,56 11.354.107,83 10.711.677,22 642.430,61
5. Μεταφορικά μέσα 697.040,35 581.523,86 115.516,49 697.040,31 486.276,51 210.763,80 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.631.926,05 4.391.471,06 240.454,99 4.568.727,08 4.309.718,27 259.008,81 3. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις 12.762.562,00 12.762.562,00

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 81.339.085,72 38.402.568,32 42.936.517,40 81.258.013,58 35.256.941,75 46.001.071,83

V. Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο παγίου ενεργητικού 42.936.517,40 46.001.071,83

Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέον -12.403.778,46 -20.176.491,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων κεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων κεφαλαίων 68.141.419,99 60.201.313,71

Ι. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθ.Υλες-Ανταλ/κά-Είδη συσκ/σίας 1.400.474,12 1.450.030,02 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1.400.474,12 1.450.030,02 2. Λοιπές προβλέψεις 362.500,00 0,00

ΙΙ.Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
και υπηρεσιών 36.175.356,14 24.575.369,27 1. Προμηθευτές 14.749.401,92 13.420.467,64
4. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις 4.362.462,20 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 89.875,82 122.455,90
Μείον Προβλέψεις -3.489.969,76 872.492,44 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 34.008,37 122.142,54
5. Χρεώστες διάφοροι 23.685,11 0,00 8. Πιστωτές διάφοροι 85.727,47 174.418,99

37.071.533,69 24.575.369,27 14.959.013,58 13.839.485,07

ΙΙΙ. Χρεογραφα
3. Λοιπα χρεογραφα 403.007,95 930.896,70 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

403.007,95 930.896,70 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 681.605,85 899.878,60

IV. Διαθέσιμα 681.605,85 899.878,60

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.219.761,37 1.206.072,52
1.219.761,37 2.136.969,22

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ) 40.094.777,13 28.162.368,51

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.113.236,38 777.228,53

1.113.236,38 777.228,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού 42.680.014,54 84.075.171,84 2. Πιστωτικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού 42.680.014,54 84.075.171,84

42.680.014,54 84.075.171,84 42.680.014,54 84.075.171,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγ.χρήσεως 2011

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως 7.772.712,74 -4.503.284,56
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 18.706.361,68 17.007.084,98 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγ.χρήσεων -20.176.491,20 -15.673.206,64
Μείον :Κόστος πωλήσεων 41.662.365,86 47.254.178,05 Σύνολο -12.403.778,46 -20.176.491,20

Μικτά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμ/σεως -22.956.004,18 -30.247.093,07
Πλέον : Αλλα Εσοδα 43.872.242,52 38.534.890,90
Σύνολο 20.916.238,34 8.287.797,83
ΜΕΙΟΝ :
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11.917.556,62 13.190.257,93 Σημειώσεις:
Μερικά αποτ/τα (κερδη/ζημίες) Εκμ/σεως 8.998.681,72 -4.902.460,10 1) Κόστος δωρεάν νοσηλείας : 585.126,50 €
ΠΛΕΟΝ : 2) Ποσό επιχορήγησης της μισθοδοσίας : 34.339.706,26 €
2. Εσοδα τιτλων παγιας επενδυσης και χρεογραφων 10.812,03 0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 38.699,24 131.526,28
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14,43 49.496,84 121,16 131.405,12

Ολικά Αποτ/τα (κερδη/ζημίες) Εκμ/σεως 9.048.178,56 -4.771.054,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 50.247,16 6.240,76
2. Εκτακτα κέρδη 42.051,47 0,00
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 901.418,40 1.804.123,78

993.717,03 1.810.364,54
Μείον :
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 756.061,81 450,72
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.513.121,04 2.269.182,85 -1.275.465,82 1.542.143,40 1.542.594,12 267.770,42
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) 7.772.712,74 -4.503.284,56
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων 3.145.626,57 3.188.432,36
Μείον : Οι ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος 3.145.626,57 0,00 3.188.432,36 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 7.772.712,74 -4.503.284,56

Σέρρες , 9 Ιουλίου 2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ T 982207 ΑΔΤ ΑΕ 112078                    ΑΔΤ ΑΖ 848851

ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέλος της  Αθήνα, 05/08/2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Κρίτωνας Τζαβέλλας Γεώργιος Μανώλαρος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12341 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13861

PRIME AUDIT  ΕΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 192 Β

Α.Μ. ΕΟΕ 150

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

ΑΔΤ ΑΗ 547551

χρήσης 2012 χρήσης 2011
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ.

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ. 65163 Α' ΤΑΞΗΣ

3)  Το ποσο 930.896,70 ευρω από καταθεσεις οψεως και προθεσμιας το 2011 εχει μεταφερθει στα λοιπα 
χρεογραφα για να υπαρχει συγκρισιμοτητα με τα ποσα χρεογραφων του 2012

ΝΝΤ ΑΕ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0000048

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΝΤ A.E. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη  για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας», όπως  και για εκείνες τις  εσωτερικές δικλίδες 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 του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών 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 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 τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται   με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του 
Νοσοκομείου, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό  την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 τη διοίκηση, καθώς και  αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει  είναι 
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής 1. Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση του υπόλοιπου του κονδυλίου του ενεργητικού Γ.ΙΙ.6. «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» ποσού € 240.454,99 λόγω σημαντικών διαφορών που προκύπτουν στο αναλυτικό μητρώο παγίων του Νοσοκομείου 
και στη μηχανογραφημένο εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής, ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας του παραπάνω κονδυλίου. 2. Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουμε το υπόλοιπο του κονδυλίου του ενεργητικού Δ.Ι.4 «Αποθέματα» ύψους € 
1.400.474,12 το οποίο αφορά την αποτίμηση της απογράφης των κεντρικών αποθηκών και των τμημάτων (κλινικών) του Νοσοκομείου την 31/12/2012. Δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της απογραφή λήξης των αποθεμάτων του Νοσοκομείου την 31/12/2012 ήταν 
προγενέστερη της ημερομηνίας ορισμού μας ως ελεγκτών δεν ήταν εφικτή η επαλήθευση της φυσικής απογραφής εκ μέρους μας. Από τις εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από εμάς προκύπτει πως απαιτείται αναγκαία βελτίωση των εσωτερικών 
διαδικασιών τόσο όσο αφορά την απογραφή όσο και την εσωτερική διακίνηση και παρακολούθηση των αποθεμάτων  του Νοσοκομείου. 3. Το υπόλοιπο του κονδυλίου του ενεργητικού «Επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» ποσού € 4.362.462,20 αφορά κατά 
πλειοψηφία απαιτήσεις, σε καθυστέρηση πέραν του έτους, από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς ιδιώτες και άπορους. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών η σχηματισθείσα από το Νοσοκομείο πρόβλεψη ποσού 
ευρώ 3.489.969,76 υπολείπεται κατά ευρώ 650.000,00 περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 
650.000,00 περίπου. 4. Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των λογαριασμών του ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» € 36.175.356,14 και του παθητικού «Προμηθευτές» € 14.749.401,92 αποστείλαμε επιβεβαιωτικές επιστολές για σύνολο απαιτήσεων 
ύψους € 35.610.904,57 (ποσοστό 98,43% επί του συνολικού υπολοίπου των απαιτήσεων) και για σύνολο υποχρεώσεων ύψους € 10.533.918,65 (ποσοστό 71,42% επί του συνολικού υπολοίπου των προμηθευτών), μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου δεν έχουμε λάβει καμία 
απάντηση. Δεδομένου του μικρού χρόνου μεσολάβησης από την αποπεράτωση του ελέγχου έως την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, εάν προκύψει σημαντική διαφορά από τις επακόλουθες απαντητικές επιστολές των οφειλετών και των προμηθευτών η έκθεση ελέγχου θα  
τροποποιηθεί ανάλογα. 5. Στη χρήση του 2012 εντάχθηκε το ΝΠΔΔ «Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» με το σύνολο της περιουσίας, των διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του στο Γ.Ν. Σερρών σύμφωνα με το Ν. 4025/2011. Για την ένταξη 
αυτή δεν μας έχουν δοθεί επαρκή στοιχειά όσο αφορά κυρίως την περιουσιακή κατάσταση (ακίνητη και κινητή) του προαναφερόμενου Κέντρου με αποτέλεσμα να μη έχουν γίνει οι απαραίτητοι λογιστικοί χειρισμοί στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. Επισημαίνεται 
πως μια πιθανή μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του Νοσοκομείου θα είχε αντίκτυπο στα ιδία κεφάλαια του Νοσοκομείου, γεγονός που δεν απεικονίζεται ορθά στις οικονομικές καταστάσεις του. 6. Δεν λάβαμε επιστολή από τους νομικούς συμβούλους του Νοσοκομείου για 
τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Νοσοκομείου.
Γνώμη

 Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που  μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι Οικονομικές Καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν καταρτιστεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων έως το 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 
οριστικά. Το Νοσοκομείο δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε 
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 2. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που μπορούν να απομειώσουν την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού καθώς και των αποθεμάτων του 
Νοσοκομείου.
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