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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
3η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ & ΗΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΛΘΡΟΔΟΣΘΜΑ

11η ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ -Reason:
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016)
Location: Athens

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2016
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεο

ΑΞΗΑ ΚΣΖΔΧ

ΑΠΟΒΔΔΗ

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2015

ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΗΑ

ΑΞΗΑ ΚΣΖΔΧ

ΑΠΟΒΔΔΗ

ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΗΑ

514.315,49

411.739,64

102.575,85

510.986,34

355.801,04

155.185,30

ΗΗ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1.Γήπεδα - Οηθόπεδα
28.544.039,71
1α.Γήπεδα - Οηθόπεδα Κιεξνδνηεκάησλ
72.173,06
3.Κηίξηα & Τερληθά Έξγα
11.223.203,94
3α.Κηίξηα & Τερληθά Έξγα Κιεξνδνηεκάησλ
1.526.930,26
4.Μερ/ηα-ηερ.εγθαη.& ινηπόο κερ.εμνπι.
8.300.349,23
4α.Μερ/ηα-ηερ.εγθαη.&ινηπόο κερ.εμνπι.Κιεξνδνηεκάησλ
23.035,80
5.Μεηαθνξηθά Μέζα
7.840,94
6.Δπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο
2.191.425,77
6α.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο Κιεξνδνηεκάησλ
19.971,23
πλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΗΗ)
51.908.969,94

0,00
0,00
5.634.643,64
778.734,39
7.172.050,42
23.035,76
6.966,22
2.059.312,66
16.971,17
15.691.714,26

28.544.039,71
72.173,06
5.588.560,30
748.195,87
1.128.298,81
0,04
874,72
132.113,11
3.000,06
36.217.255,68

28.544.039,71
72.173,06
11.223.203,94
1.526.930,26
8.330.370,29
23.035,80
7.840,94
2.166.447,78
19.971,23
51.914.013,01

0,00
0,00
5.185.715,49
717.657,21
7.036.912,64
23.035,76
6.280,78
2.037.101,00
16.971,17
15.023.674,05

28.544.039,71
72.173,06
6.037.488,45
809.273,05
1.293.457,65
0,04
1.560,16
129.346,78
3.000,06
36.890.338,96

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΗΗΗ. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο & Άιιεο καθξνπξόζεζκεο
Υξεκαηννηθνκηθέο Απαηηήζεηο
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ)

Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Η.Απνζέκαηα
4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, Αλαιώζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο

469,55
469,55

469,55
469,55

36.217.725,23

36.890.808,51

1.924.558,09
1.924.558,09

ΗΗ.Απαηηήζεηο
1.Απαηηεζεηο από πώιεζε αγαζώλ & Υπεξ.
Μείνλ:Πξνβιέςεηο
2.Απαηηήζεηο από επηρνξεγήζεηο θαη παξεπόκελεο αζρνιίεο
2α.Απαηηήζεηο από επηρνξεγήζεηο θαη παξεπόκελεο αζρνιίεο Κιεξνδνηεκάησλ
4.Δπηζθαιείο-Δπίδηθεο απαηηήζεηο θαη ρξεώζηεο
Μείνλ:Πξνβιέςεηο
5.Φξεώζηεο Γηαθνξνη
5α.Φξεώζηεο Γηάθνξνη Κιεξνδνηεκάησλ

51.456.874,88
2.719.476,63

1.906.265,63
1.876.808,38

IV.Γηαζέζηκα
3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο
3α.Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο Κιεξνδνηεκάησλ

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV)
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξεαθηέα

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ
1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ
2α. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ Κιεξνδνηεκάησλ
3. Φξεσζηηθνί ινγ. Eγγπήζεσλ, εκπξάγκ. Αζθαι. θαη ακθ. Σπκβ.
4. Γηάθνξνη ινγαξηαζκνί πιεξνθνξηώλ Φξεσζηηθνί

1.408.145,82
1.408.145,82

38.001.536,42
7.706.494,31

48.737.398,25
206.267,50
185.449,68

14.297.896,85
14.297.896,85

29.457,25
75.023,01
29.601,20
49.263.196,89

30.295.042,11
270.647,11
156.315,71

ΠΑΘΖΣΗΚΟ

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ

ΥΡΖΖ 2016

ΥΡΖΖ 2015

Α.ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Η.Κεθάιαην
1. Καηαβεβιεκέλν
ΗΗ.Γηαθνξέο αλαπξ/γήο-Δπηρ.επελδύζεωλ
3. Γσξεέο παγίσλ
3α.Γσξεέο Κιεξνδνηεκάησλ
4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
ΗΗΗ. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
3. Γηαθνξά από ξπζκ. ηνπ άξζνπ 27 Ν.3867/2010

44.686.307,33

44.686.307,33

271.350,31
1.925.883,62
306.041,54
2.503.275,47

300.350,22
1.925.883,62
351.836,52
2.578.070,36

665.111,30
665.111,30

665.111,30
665.111,30

ΗV.Απνηειέζκαηα εηο λέν
Υπόινηπν πιενλάζκαηνο εηο λέν

39.798.997,52

16.319.859,38

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΗ+ΑΗΗ+AIII+ΑIV)

87.653.691,62

64.249.348,37

226.877,73
373.486,33
600.364,06

274.033,12
373.486,33
647.519,45

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
ΗΗ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Πξνκεζεπηέο
1α. Πξνκεζεπηέο Κιεξνδνηεκάησλ
5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
5α.Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε Κιεξνδνηεκάησλ
8. Πηζησηεο δηαθνξνη
8α. Πηζησηεο δηαθνξνη Κιεξνδνηεκάησλ
ύλνιν ππνρξεώζεωλ

4.345.956,20
319,80
100.178,61
44.330,82
2.411.189,96
2.997,47
6.904.972,86

8.450.989,05
0,00
115.604,07
3.211,30
2.699.691,26
0,00
11.269.495,68

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗΗ )

6.904.972,86

11.269.495,68

102.083,59

71.252,77

Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ
1. Πξνβι.γηα απνδεκ.πξνζσπ. ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
2. Λνηπέο πξνβιέςεηο

0,00
51.164,93
18.375,97
30.791.545,83

3.237.652,44
1.900.248,12
5.137.900,56

1.966.424,88
1.874.785,08
3.841.209,96

56.325.655,54

36.040.901,61

2.615.155,51

3.150.720,85

2.615.155,51

3.150.720,85

95.261.112,13

76.237.616,27

0,00
35.670.497,34
2.028.792,00
69.697,16
1.290.510,35
39.059.496,85

0,00
20.100.407,00
0,00
378.782,69
0,00
20.479.189,69

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ)
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ
1. Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ
2α. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ Κιεξνδνηεκάησλ
3. Πηζησηηθνί ινγ. Eγγπήζεσλ, εκπξάγκ. Αζθαι. θαη ακθ. Σπκβ.
4. Γηάθνξνη ινγαξηαζκνί πιεξνθνξηώλ Πζησηηθνί

102.083,59

71.252,77

95.261.112,13

76.237.616,27

0,00
35.670.497,34
2.028.792,00
69.697,16
1.290.510,35
39.059.496,85

0,00
20.100.407,00
0,00
378.782,69
0,00
20.479.189,69

ΖΜΔΗΧΔΗ:

1) Για τθ χριςθ 2016 εφαρμόςτθκαν οι ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 4172/2013.
2) Στα κονδφλια τθσ κατάςταςθσ Αποτελζςματα Χριςεωσ " Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ", "Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ" και " Άλλα ζςοδα" ςυμπεριλιφκθκε ποςό φψουσ 21.240.729,95€ που αφορά τθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων θ οποία δεν εμφανίηεται ςτον
προχπολογιςμό του νοςοκομείου διότι επιδοτείται απευκείασ από το Υπουργείο.
3) Στο κονδφλι του Ιςολογιςμοφ ¨Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ¨ ςυμπεριλιφκθκε ποςό ευρϊ 1.290.510,35€ που αφορά το κόςτοσ νοςθλείασ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 2016 των κατόχων βιβλιαρίου οικονομικισ αδυναμίασ και αναςφάλιςτων.
4)Στθν κατάςταςθ των Αποτελεςμάτων Χριςεωσ και ςυγκεκριμζνα ςτο κονδφλι «Ζκτακτεσ ηθμίεσ» περιλαμβάνεται ποςό 699.529.15€ το οποίο αφορά τθ διαγραφι των απαιτιςεων από υπθρεςίεσ παραςχεκείςεσ ςε αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΠΥΥ ςφμφωνα με τθν παρ. 6
του α. 51 του Ν. 4384/2016 Ωσ εκ τοφτου τα Αποτελζςματα χριςθσ και Κδια Κεφάλαια εμφανίηονται μειωμζνα κατά το ανωτζρω ποςό.
5) Με βάςθ το ΦΕΚ 1681/28-7-2011, το Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ ''Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ'' διαςυνδζεται και λειτουργεί υπό τθ διοίκθςθ ενιαίου ςυλλογικοφ οργάνου διοίκθςθσ με το Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ "Γ.Γεννθματάσ''
ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016

1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μείνλ : Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μείνλ : Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Κιεξνδνηήκαηνο
Μηθηά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ : Άιια έζνδα
Πιένλ : Άιια έζνδα Κιεξνδνηήκαηνο
Σύλνιν
Μείνλ : 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Μείνλ : 1α. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Κιεξνδνηήκαηνο

0,00

16.538,21
25.381,85

72.386,10
0,00
22.532.105,17

0,00

371.545,35
699.684,86
123.581,23
24.525,82
0,00

156.977,92
2.268.796,87

1.045.844,23
23.577.949,40

0,00
0,02
56.687,55
0,00
5.202.493,81

821.137,64
61.077,18
882.214,82

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πιεόλαζκα) ΥΡΖΔΧ

8.589.242,64

16.319.859,38
39.897.808,78

7.815.534,54
16.404.777,18

69.210,06
29.601,20

60.416,50
24.501,30

Απνηειέζκαηα εηο λένλ

39.798.997,52

16.319.859,38

41.920,06
0,00
11.579.627,15

0,00

0,00
2.265.181,49

1.219.337,26

23.577.949,40

110.963,21
0,00
1.579.544,66
421.311,08

9.982,00

4. Δζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΥΡΖΖ 2015

Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) ρξήζεσο
Υπόινηπν απνηειεζκάησλ (πιεόλαζκα)
πξνεγ.ρξήζεσλ
Σύλνιν
ΜΔΙΟΝ :
1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
1α. Φόξνο εηζνδήκαηνο Κιεξνδνηήκαηνο

5.598.386,49
11.537.707,09

492.057,50
119,79
0,00
1.763.022,20

3α. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ Κιεξνδνηήκαηνο

Οξγαληθά & Έθηαθηα Απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα)
Μείνλ :
Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ Κιεξνδνηήκαηνο
Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

5.502.541,52
95.844,97
5.556.820,26
22.459.719,07

42.242,26
30.143,84

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2016

15.100.113,09
32.371.654,95
27.033,20
-17.298.575,06
34.345.466,04
89.202,60
17.136.093,58

5.467.296,83
89.523,43

ΙΙ. ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ) : Έθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα & Αλόξγαλα έζνδα
1α. Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα έζνδα Κιεξνδνηήκαηνο
2. Έθηαθηα θέξδε
3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

4.Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2015

17.464.473,61
32.003.234,25
15.255,00
-14.554.015,64
42.473.210,91
97.344,06
28.016.539,33

Μεξηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ :
4. Πηζησηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έζνδα
4α. Πηζησηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έζνδα Κιεξνδνηήκαηνο
Μείνλ :
3. Φξεσζηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο

Μείνλ :
1. Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα έμνδα
2. Έθηαθηεο Εεκίεο
3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
3α. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ Κιεξνδνηήκαηνο

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2016

Η. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ

5.259.181,38

-2.990.384,51
8.589.242,64

873.590,77
61.077,18
0,00

934.667,95

23.577.949,40

0,00
8.589.242,64

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017
-ΖΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
& ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

-ΖΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

-ΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

-ΖΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

-ΟΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

-ΟΤΝΣΑΞΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ
Γηα ηελ εηαηξία "ΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟ Α.Δ."
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Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Γ. Γελλεκαηάο – Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»
Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2016, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που
ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ
Η Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό ΛογιςτικόΣχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ», όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε νακακίςταται δυνατι θ
κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων, απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευθφνη του Ελεγκτή

ΑΔΑ: 6ΣΦΓ4690Β1-30Χ

Ευθφνη του Ελεγκτή
Η 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. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ καινα
ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναιαπαλλαγμζνεσ 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. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν
των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του νοςοκομείου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό κατάλλθλων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθγνϊμθσ επί τθσ
αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του νοςοκομείου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθταστων 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 αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ: 1. Στα πλαίςια του ελζγχου μασ και προσ επιβεβαίωςθ του υπολοίπου του κονδυλίου του ενεργθτικοφ «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊνκαι υπθρεςιϊν» ποςοφ ευρϊ 51,45 εκ. αποςτείλαμε επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ προσ χρεϊςτεσ (ταμεία κοινωνικισ
αςφάλιςθσ) για ςφνολο απαιτιςεων φψουσ ευρϊ 51,08 εκ. (ποςοςτό 99,28% επί του ςυνόλου), ζωσ τθν θμερομθνία τθσ ζκκεςθσ ελζγχου μασ δεν ζχουμε λάβει καμία απάντθςθ προσ επιβεβαίωςθ. Οι εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ που εφαρμοςτικαν προσ επιβεβαίωςθ των προαναφερόμενων
απαιτιςεων κακϊσ και ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των εςόδων από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν μασ παρείχαν ςθμαντικι διαςφάλιςθ ωσ προσ τισ κινιςεισ που αφοροφν ςτθ χριςθ 2016 πάραυτα διατθροφμε επιφφλαξθ για τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτουσ λογαριαςμοφστων
απαιτιςεων από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ςτα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ και προθγοφμενων χριςεων κακϊσ και ςτα ίδια κεφάλαια του Νοςοκομείου από τυχόν διαφορζσ που δφναται να προκφψουν από προθγοφμενεσ χριςεισ.2. Το κονδφλι τθσ απομείωςθσ των απαιτιςεων
από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν «Προβλζψεισ» φψουσ ευρϊ 2,72 εκ. περιλαμβάνει ποςά απομείωςθσ απαιτιςεων ευρϊ 2,45 εκ. τα οποία δεν κατζςτθ δυνατό από τον ζλεγχο μασ να διευκρινιςτοφν και να αντιςτοιχθκοφν ςε πικανϊσ μθ ανακτιςιμεσ απαιτιςεισ του νοςοκομείου, επίςθσ
δεν λάβαμε οποιαδιποτε ενθμζρωςθ – διαβεβαίωςθ από τθν διοίκθςθ ςχετικά με το φψοσ του ςυγκεκριμζνου κονδυλιοφ, για τουσ λόγουσ αυτοφσ διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ορκότθτα των απαιτιςεων από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν κακϊσ και για τισ ενδεχόμενεσ επιδράςεισ των
παραπάνω απομειϊςεων επί των αποτελεςμάτων προθγοφμενων χριςεων και τθν κακαρι κζςθ του νοςοκομείου.3. Το κονδφλι του ιςολογιςμοφ «Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα» ποςοφ ευρϊ 2,62 εκ. που αφορά ςε απαιτιςεισ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ του νοςοκομείου οι οποίεσ τιμολογικθκαν
ςτθν χριςθ 2017, από τον ζλεγχο μασ προζκυψε ότι ποςό ευρϊ 742 χιλ. εκ των απαιτιςεων αυτϊν αφορά ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ του νοςοκομείου οι οποίεσ παραςχζκθκαν και αφοροφν τθ χριςθ 2017 και όχι τθν κλειόμενθ χριςθ, ωσ εκ τοφτου ο λογαριαςμόσ των αποτελεςμάτων χριςθσ
και θ κακαρι κζςθ του νοςοκομείου εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 742 χιλ.4. Στο κονδφλι του ιςολογιςμοφ «Πιςτωτζσ διάφοροι» ποςοφευρϊ2,41 εκ. περιλαμβάνονται και υποχρεϊςεισ του νοςοκομείου φψουσ ευρϊ 1,48 εκ. οι οποίεσ αφοροφν ςε οφειλόμενεσ εφθμερίεσ– υπερωρίεσ του
προςωπικοφ για προθγοφμενεσ χριςεισ, από τον ζλεγχο μασ δεν κατζςτθ δυνατι θ επιβεβαίωςθ των ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων για τον λόγο αυτό διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ορκότθτα των υποχρεϊςεων αυτϊν κακϊσ και για τισ ενδεχόμενεσ επιδράςεισ τουσ επί των αποτελεςμάτων
προθγοφμενων χριςεων και τθν κακαρι κζςθ του νοςοκομείου.5. Στο κονδφλι τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ «Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ» ποςοφ ευρϊ 42,47 εκ. περιλαμβάνονται επιχορθγιςεισ για τθν αποπλθρωμι υποχρεϊςεων του νοςοκομείου προσ τρίτουσ φψουσ ευρϊ 11,92
εκ.Το ςφνολο των επιχορθγιςεων αυτϊν κα ζπρεπε να προςαυξιςει τα ίδια κεφάλαια του νοςοκομείου ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ δεδομζνου πωσ οι πάςθσ φφςεωσ λαμβανόμενεσ από τισ δθμόςιεσ μονάδεσ υγείασ επιχορθγιςεισ που προζρχονται από το κράτοσ κα πρζπει να
αναγνωρίηονται κατευκείαν ςτθν κακαρι κζςθ ωσ ειςφορζσ από το κράτοσ με τθν ιδιότθτά του ωσ ιδιοκτιτθ των δθμοςίων μονάδων υγείασ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει δζςμευςθ επιςτροφισ τουσ χωρίσ να επθρεάηουν τα εκάςτοτε αποτελζςματα χριςεωσ του νοςοκομείου.
Συνζπεια του παραπάνω λογιςτικοφ χειριςμοφ τα αποτελζςματα χριςθσ εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ποςό ευρϊ 11,92 εκ.6. Ζωσ τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου μασ δεν λάβαμε απαντθτικι επιςτολι από τουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ του νοςοκομείου αναφορικά με τισ
εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ του, για τυχόν αγωγζσ τρίτων κατά αυτοφ κακϊσ και ςχετικά με τθν κυριότθτα των ακινιτων του νοςοκομείου και τυχόν εμπράγματων βαρϊν επ’ αυτϊν. Λόγω του γεγονότοσ αυτοφ, διατθροφμε επιφφλαξθ για ενδεχόμενεσ αγωγζσ τρίτων, εκκρεμείσ δικαςτικζσ
υποκζςεισ, για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και για τυχόν βάρθ επί των ακινιτων του νοςοκομείου.7. Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του νοςοκομείου δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για το ςφνολο των διαχειριςτικϊν του χριςεων ζωσ το 2016. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά
αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Το νοςοκομείο δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων καιτων προςαυξιςεων που πικανόν να καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτιτθν ενδεχόμενθ
υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.8. Το νοςοκομείο ζχει υποχρζωςθ τιρθςθσ των διατάξεων του ν. 3697/2008 άρκρο 11 ςχετικά με τθν εφαρμογι των Διεκνϊν Προτφπων
Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ ωσ προδιαγράφονται για τον Δθμόςιο Τομζα. Οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχτεί ςφμφωνα με το ΠΔ 146/2003 κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο δθμοςίων μονάδων υγείασ. Η διοίκθςθ του νοςοκομείου μασ ενθμζρωςε πωσ ο λόγοσ τθσ
κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τα οριηόμενα από το ΠΔ 146/2003 τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι και όχι με βάςθ τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ ζγινε για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ τθσ αρμόδιασ Υ.ΠΕ. που υπάγεται το νοςοκομείο.
Γνώμη με Επιφφλαξη
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016,
ζχουν καταρτιςτεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ».
Ζμφαςη Θεμάτων
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 1. Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ για κινδφνουσ που μποροφν να απομειϊςουν τθν αξία των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ κακϊσ και των αποκεμάτων του Νοςοκομείου. 2. Το νοςοκομείο ζχει διαγράψει απαιτιςεισ κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ποςοφ ευρϊ 34,4 εκ. εκ των οποίων ποςό ευρϊ 700 χιλ. εισ βάροσ των αποτελεςμάτων τθσ τρζχουςασ χριςθσ βάςει του ΦΕΚ τεφχοσ Β2137/11-07-2016 Στθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με τα κζματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων
1. Το Γενικό νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» αποτελείτε από το Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ», και το Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ «Γ. Γεννθματάσ» τα οποία διαςυνδζονται και λειτουργοφν υπό τθ διεφκυνςθενιαίου ςυλλογικοφ
οργάνου διοικιςεωσ.
Αζήλα, 20/12/2017
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