ΑΔΑ: 6ΛΔΤ4690ΒΣ-8ΥΞ

signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
DEVELOPMEN
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ"
Date: 2017.09.22 09:16:43
EEST
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
3η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΑΑΚΕΙΟ"

Reason:
Location: Athens

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΘ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016

4θ ΧΡΘΘ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016)
ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΘ ΧΡΘΘ 2016

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

ΑΞΙΑ ΚΣΘΕΩ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
4. Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Ι.Αςώματεσ ακινθτοποιςεισ
4.Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ
ΙΙ.Ενςώματεσ ακινθτοποιςεισ
1.Γιπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια & τεχνικά ζργα
4. Μθχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπόσ μθχ.εξοπλ.
5. Μεταφορικά Μζςα
6. Επιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ
φνολο ακινθτοποιιςεων (ΓΙΙ)
ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΑΠΟΒΕΕΙ

661.253,23

ΠΟΑ ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΘ ΧΡΘΘ 2015

ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ

598.979,04

62.274,19

ΑΞΙΑ ΚΣΘΕΩ

628.470,11

ΑΠΟΒΕΕΙ

441.038,81

2,50

441.041,27

441.038,81

3.958.075,50
6.614.199,13
7.372.363,88
289.083,13
2.912.434,81
21.146.156,45
21.587.197,76

0,00
3.912.926,61
6.247.010,62
165.439,32
2.768.560,16
13.093.936,71
13.534.975,52

3.958.075,50
2.701.272,52
1.125.353,26
123.643,81
143.874,65
8.052.219,74
8.052.222,24

3.958.075,50
6.614.199,13
7.372.363,88
289.083,13
2.885.903,98
21.119.625,62
21.560.666,89

0,00
3.648.358,65
5.998.028,17
148.449,42
2.711.780,32
12.506.616,56
12.947.655,37

ΠΟΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΘ
ΧΡΘΘ 2016

ΠΑΘΘΣΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
58.876,08 Ι.Κεφάλαιο
1. Καταβεβλθμζνο

569.594,03

441.041,31

Δ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ
Ι.Αποκζματα
4. Πρϊτεσ και βοθκθτικεσ φλεσ, Αναλϊςιμα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδθ ςυςκευαςίασ

ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ

2,46 ΙΙ.Διαφορζσ αναπρ/γισ-Επιχορθγιςεισ επενδφςεων
3. Δωρεζσ παγίων
3.958.075,50 4. Επιχορθγιςεισ επενδφςεων
2.965.840,48 5. Ειδικά αποκεματικά από λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ
1.374.335,71
140.633,71
174.123,66 ΙΙΙ.Αποκεματικά κεφάλαια
8.613.009,06 3. Ειδικά αποκεματικά
8.613.011,52
ΙV.Αποτελζςματα εισ νζο
Υπόλοιπο πλεονάςματοσ εισ νζο
φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

1.665.321,02

ΙΙ.Απαιτιςεισ
1. Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν & υπθρεςιϊν
2. Απαιτιςεισ από επιχορθγιςεισ και παρεπόμενεσ αςχολίεσ
4. Επιςφαλείσ-Επίδικζσ απαιτιςεισ και χρεϊςτεσ
Μείον:Προβλζψεισ
5. Χρεϊςτεσ Διάφοροι

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
68.402.658,62 λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
179.605,76
Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
0,00 ΙΙ.Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
27.120,83 1. Προμθκευτζσ
68.609.385,21 5. Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ
8. Πιςτωτζσ διάφοροι
φνολο υποχρεώςεων (ΓΙΙ)
1.798.399,77

678.977,69
678.977,69

0,00
52.665,84
48.816.588,33

IV.Διακζςιμα
3. Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ

6.200.485,76

φνολο κυκλοφ/ντοσ ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

56.682.395,11

Ε. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
1. Ζξοδα επόμενων χριςεων
2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα

66.504.936,47

3. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί εγγυιςεων, εμπρ. Αςφαλειϊν και αμφοτερϊν ςυμβάςεων

273.220,85
35.343.469,47

4.120.468,98

6.263.253,66
2.873.184,79
2.087.679,87
11.224.118,32

6.525.855,47
1.851.827,04
5.403.154,87
13.780.837,38

0,00

0,00

44.046.475,90

56.083.550,40

59.391.063,20

73.984.856,76

15.000,00

22.598,73

5.987.875,78
82.590,55
1.028.310,64
7.098.776,97

8.171.305,37
53.326,61
890.226,06
9.114.858,04

72.536.111,40
Δ. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ
0,00
1.918.135,18
1.918.135,18 2.Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα

0,00
1.708.044,93
1.708.044,93

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ
2. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί Δθμοςίου Λογιςτικοφ

4.120.468,98

2.128.326,42

48.575.977,60
187.944,89
678.977,69
678.977,69

ΠΟΑ
ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΘ
ΧΡΘΘ 2015

83.126.134,18 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ
26.838.445,46 2. Πιςτωτικοί λογαριαςμοί Δθμοςίου Λογιςτικοφ
3. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί εγγυιςεων, εμπρ. Αςφαλειϊν και αμφοτερϊν
155.673,09 ςυμβάςεων
26.994.118,55

35.070.248,62

96,30

3.820,65

66.504.936,47

83.126.134,18

35.070.248,62

26.838.445,46

273.220,85
35.343.469,47

155.673,09
26.994.118,55

ΘΜΕΙΩΕΙ:
1) Η αξία των κονδυλίων του ενεργθτικοφ (Γ-ΙΙ-1) "Γιπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά ζργα" τθσ απογραφισ ζναρξθσ (1.1.2007) προςδιορίςτθκαν όπωσ ορίηεται από το ΠΔ 146/2003 με βάςθ το ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των ακινιτων που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ φορολογικζσ διατάξεισ.
2) Στουσ λογ/ςμοφσ τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ "Κόςτοσ Αγακϊν & Υπθρεςιϊν" και "Ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ" και ιςόποςα ςτα "Άλλα Ζςοδα Εκμεταλλεφςεωσ" περιλαμβάνεται ποςό ευρϊ 14.470.736,39, που αφορά τθν μιςκοδοςία των υπαλλιλων θ οποία δεν εμφανίηεται ςτον Προχπολογιςμό του Νοςοκομείου διότι καλφπτεται απευκείασ από το
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
3) Όπωσ ορίηεται με τθν παρ 3 του άρκρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ25), θ οποία αντικατζςτθςε τθν παρ.5 του άρκρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), εκτόσ από το Οικόπεδο και το Κτίριο του Μαμάτςειου Νοςκομείου ςτθν Κοηάνθ και ενόσ οικοπζδου ευριςκόμενο ςτθν Κοηάνθ, το ςφνολο τθσ υπόλοιπθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του Νοςοκομείου περιιλκε κατά
κυριότθτα ςτθν 3θ Υ.ΠΕ. Μακεδονίασ, χωρίσ τθν τιρθςθ οποιουδιποτε τφπου, πράξθσ ι ςυμβολαίου και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν.
4) Το κόςτοσ τθσ δωρεάν νοςθλείασ των απόρων ςτθ χριςθ 2016, ανιλκε ςτο ποςό των ευρϊ 501.657,76.
5) Το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων ςε προμθκευτζσ τρζχοντοσ ζτουσ ,ανιλκε ςτο ποςό των ευρϊ 8.040.283,00. Το ποςό αυτό απεικονίηεται ςτο κονδφλι τθσ Κατάςταςθσ των Αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ, ''Άλλα ζςοδα εκκμετάλευςθσ''.
6) Ο μεριςμόσ του κόςτουσ των αγακϊν και υπθρεςιϊν κακϊσ και των οργανικϊν και μθ δαπανϊν τθσ κλειόμενθσ χριςθσ προςδιορίςκθκε εςωλογιςτικά μζςω του κυκλϊματοσ τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ.
7) Σφμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3486/31-12-2012 τεφχοσ Β., το Γενικό Νοςοκομείο Κοηάνθσ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" και το Γενικό Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ", αποτελοφν εφεξισ αυτοτελζσ και ενιαίο Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και φζρει τθν επωνυμία, "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ".

ΚΑΣΑΣΑΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΕΩ
31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016
ΠΟΑ
ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΘ
ΧΡΘΘ 2015

ΠΟΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΘ
ΧΡΘΘ 2016
Ι. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ
1. Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν
Μείον : Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν
Μικτά αποτελζςματα (ζλλειμμα) εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον : Άλλα ζςοδα
Σφνολο
Μείον : 1. Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ
Μερικά αποτελζςματα (κζρδθ) εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον :
4. Πιςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα
Μείον :
3. Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα
Ολικά αποτελζςματα (κζρδθ) εκμεταλλεφςεωσ
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ι μείον) : Ζκτακτα αποτελζςματα
1. Ζκτακτα & Ανόργανα ζςοδα
2. Ζκτακτα κζρδθ
3. Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων
4. Ζςοδα από προβλζψεισ προθγουμζνων χριςεων
Μείον :
2. Ζκτακεσ ηθμίεσ
3. Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων
4. Προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ
Οργανικά & Ζκτακτα Αποτελζςματα (κζρδθ)
Μείον :
Σφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων
Μείον : Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ
ςτο λειτουργικό κόςτοσ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (κζρδθ) ΧΡΘΕΩ

17.255.422,25
28.934.056,31
-11.678.634,06
33.363.748,59
21.685.114,53
3.373.046,01
18.312.068,52

17.369.941,97
25.328.520,72
-7.958.578,75
25.501.447,10
17.542.868,35
3.093.052,64
14.449.815,71

85.212,61
70,63

30.769.387,07

616.705,16
616.705,16

Κακαρά αποτελζςματα (πλεόναςμα) χριςεωσ
Υπόλοιπο αποτ. (πλεοναςμάτων) προθγ.χριςεων
Μείον: Φόροσ Ειςοδιματοσ
Πλεόναςμα προσ διάκεςθ

ΠΟΑ
ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΘ
ΧΡΘΘ 2015

-11.984.408,66
56.083.550,40
52.665,84
44.046.475,90

14.944.293,43
41.175.418,08
36.161,11
56.083.550,40

30.401,08
85.141,98
18.397.210,50

112,39

373.144,06
0,00
7.025,12
7.598,73
387.767,91
0,00
30.769.387,07
0,00

ΠΟΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΘ
ΧΡΘΘ 2016

30.288,69
14.480.104,40

325.174,26
0,00
402.567,24
0,00
727.741,50

-30.381.619,16
-11.984.408,66

0,00
17.837,10
245.715,37

263.552,47

597.622,63
597.622,63

0,00
-11.984.408,66

464.189,03
14.944.293,43

0,00
14.944.293,43

-ΟΔΙΟΙΚΘΣΘ

-ΟΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ

-ΘΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

Κοηάνθ, 28 Ιουνίου 2017
-ΘΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

ΧΙΩΣΙΔΘ
ΓΕΩΡΓΙΟ
Α. Δ. Σ. ΑΘ 793542

ΓΚΙΑΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Α. Δ. Σ. ΑΗ 289418

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ
ΙΩΑΝΝΑ
Α.Δ.Σ. ΑΕ 813492

ΠΣΘ
ΜΑΡΙΑ
Α. Δ. Σ. ΑΑ 412010

-ΘΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

-ΟΤΝΣΑΞΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΟΓΙΣΙΚΘ
ΕΚ ΣΘ ΕΣΑΙΡΙΑ
"ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ Ι.Κ.Ε. "
Α.Μ. ΟΕΕ 860

ΑΜΑΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Σ ΑΒ 858325

ΙΑΛΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
Α.Μ. ΟΕΕ 111292

-ΟΕΛΕΓΞΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΟΓΙΣΙΚΘ
ΕΚ ΣΘ ΕΣΑΙΡΙΑ
"ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ Ι.Κ.Ε. "
Α.Μ. ΟΕΕ 860

ΠΑΣΙΩΜΙΣΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
Α.Μ. ΟΕΕ 9310

Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών
Προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΜΑΜΑΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ»
Ζκκεςθ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων:
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» οι οποίεσ αποτελοφνται από τον Ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2016, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ:
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ», όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ
οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι:
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 και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν
απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ 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 και εφλογθ παρουςίαςθ των
οικονομικϊν καταςτάςεων του Νοςοκομείου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του Νοςοκομείου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλόλθτασ των 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 ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςθ για Γνώμθ με Επιφφλαξθ:
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα:
1) Στο κονδφλι του Ενεργθτικοφ Δ.ΙΙ.1 «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν», περιλαμβάνονται: α) απαιτιςεισ κυρίωσ από αςφαλιςτικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ κλπ), οι οποίεσ δεν επαλθκεφτθκαν με ςχετικζσ απαντθτικζσ επιςτολζσ, μζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ελζγχου, οφτε κατζςτθ δυνατό να τισ
επιβεβαιϊςουμε με άλλεσ εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ και ςυνεπϊσ διατθροφμε ςχετικι επιφφλαξθ για τθν ορκότθτα των υπολοίπων αυτϊν, β) απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ ςυνολικοφ ποςοφ € 790 χιλιάδεσ περίπου, το μεγαλφτερο μζροσ των οποίων αφορά ςε απαιτιςεισ από αςφαλιςτικά ταμεία που ενςωματϊκθκαν ςτον
ΕΟΠΥΥ. Δεν είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ πρόβλεψθσ για τθν κάλυψθ τθσ ηθμίασ από τθν πικανι μθ ρευςτοποίθςι τουσ και τισ επιπτϊςεισ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια του Νοςοκομείου. 2) Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου χριηει περαιτζρω βελτιϊςεων ωσ προσ τθν αποτελεςματικότερθ
διαχείριςθ των αποκθκϊν των τμθμάτων (κλινικϊν) και τισ διαδικαςίεσ τθσ καταγραφισ των αναλϊςεων και τθσ απογραφισ των αποκεμάτων του φαρμακευτικοφ και υγειονομικοφ υλικοφ. Με δεδομζνο ότι κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 θ αξία των αποκεμάτων που βριςκόταν ςτα τμιματα των κλινικϊν ανζρχεται ςε € 679 χιλιάδεσ
και αντιπροςωπεφει το 59% του ςυνόλου τθσ αξίασ των αποκεμάτων και λόγω του γεγονότοσ ότι θ ανάκεςθ του ελζγχου μασ ζγινε μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ ιςολογιςμοφ και ςυνεπϊσ δεν παρευρεκικαμε ςτθ φυςικι απογραφι των αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ, δεν κατζςτθ δυνατό να επαλθκεφςουμε με εναλλακτικζσ ι άλλεσ
ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ τθν απογραφι τζλουσ χριςθσ των αποκεμάτων που περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι του ενεργθτικοφ Δ.Ι.4 «Αποκζματα» φψουσ € 1.665.321,02 και το πραγματικό φψοσ του κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ χριςεωσ. 3)Κατά του Νοςοκομείου, υφίςτανται αγωγζσ τρίτων, ςυνολικοφ ποςοφ € 22.000 χιλιάδεσ, εκ των
οποίων εκτιμοφμε ότι ποςό € 1.300 χιλιάδεσ, είναι πικανό να τελεςιδικιςουν εισ βάροσ του Νοςοκομείου. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, (ΠΔ 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ»), δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για τθν πικανι ηθμία που κα
προκφψει από τισ αγωγζσ αυτζσ, ποςοφ € 1.300 χιλιάδεσ, με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται μειωμζνεσ κατά €1.300 χιλιάδεσ, τα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ αυξθμζνα κατά € 500 χιλιάδεσ, τα αποτελζςματα προθγοφμενων χριςεων αυξθμζνα κατά € 800 χιλιάδεσ και τα ίδια κεφάλαια αυξθμζνα κατά € 1.300
χιλιάδεσ.
Γνώμθ με Επιφφλαξθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των κεμάτων (1) και (3) και τισ επιπτϊςεισ του κζματοσ (2), που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 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».
Ζμφαςθ Θεμάτων
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο ότι, δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, για τον πάγιο εξοπλιςμό και τα αποκζματα του Νοςοκομείου. Στθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Άλλο κζμα
Oι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015, είχαν ελεγχκεί από άλλουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ, οι οποίοι εξζφραςαν γνϊμθ με επιφφλαξθ και ζμφαςθ κεμάτων, τθν 8.11.2016 επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ
προθγοφμενθσ χριςεωσ, εξαιτίασ των παρακάτω κεμάτων:
1.Αδυναμία επαλικευςθσ του ςυνόλου των αποκεμάτων του Γενικοφ Νοςοκομείου, λόγω μθ παρουςίασ ςτθν φυςικι απογραφι και λόγω μθ τιρθςθσ πλιρουσ μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των αποκεμάτων.
2.Μθ επιβεβαίωςθ των απαιτιςεων του Γενικοφ Νοςοκομείου από τα αςφαλιςτικά ταμεία με επιςτολζσ ι με άλλεσ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ.
3.Μθ διενζργεια πρόβλεψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων ποςοφ ευρϊ 1.093.000,00 περίπου.
4.Μθ επαλικευςθ του ςυνόλου των υποχρεϊςεων του Γενικοφ Νοςοκομείου.
5.Καταχϊριςθ ειςπραχκζντων επιχορθγιςεων για εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτα αποτελζςματα αντί τθσ καταχϊριςθσ τουσ ςτα ίδια κεφάλαια.
6. Μθ ςυςχζτιςθ των: α) Αποκεματικοφ από λθφκείςεσ δωρεζσ και β) Επιχορθγιςεισ παγίου εξοπλιςμοφ, με τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που τα αφοροφν και ωσ εκ τοφτου μθ επαλικευςθ του ορκοφ υπολογιςμοφ των αποςβζςεων.
7.Αδυναμία προςδιοριςμοφ των επιπτϊςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου από τισ εκκρεμείσ επίδικεσ υποκζςεισ .
8. Το Γενικό Νοςοκομείο είναι ανζλεγκτο από τισ φορολογικζσ αρχζσ για το ςφνολο των διαχειριςτικϊν χριςεων του.
Το κζμα τθσ ζμφαςθσ αφορά ςτθ μθ αςφαλιςτικι κάλυψθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Θεςςαλονίκθ, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ
Χριςτοσ Στεφ. Παπαδθμθτρίου
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