ΑΔΑ: 7Κ5Ο46906Β-2Α0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1η Ιανουαρίου 2016 - 31η Δεκεμβρίου 2016)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

660.266,24

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

32.219.905,57
34.024.064,08
23.712.866,10
1.495.755,96
8.446.525,54
161.001,14
100.060.118,39

568.488,21

22.760.023,57
21.426.076,38
1.478.451,98
8.014.070,58
53.678.622,51

91.778,03

32.219.905,57
11.264.040,51
2.286.789,72
17.303,98
432.454,96
161.001,14
46.381.495,88

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
615.966,80

32.219.905,57
33.966.910,16
23.428.670,18
1.495.755,96
8.184.963,60
64.088,69
99.360.294,16

542.749,78

21.426.108,24
20.893.025,78
1.438.327,89
7.912.354,25
51.669.816,16

73.217,02

32.219.905,57
12.540.801,92
2.535.644,40
57.428,07
272.609,35
64.088,69
47.690.478,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2016

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες
μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: Προβλέψεις για υπότίμηση

1.012,56
0,00

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

1.012,56
0,00

1.012,56

46.382.508,44

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσ.υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας

9.049.172,72

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες
Μείον: Προβλέψεις
4. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

145.747.265,92
-16.211.617,83
1.240.000,87
-1.208.755,25
2.709.407,23
-2.274.412,80

6.112.646,85

211.327.986,31
-16.210.291,60
1.230.699,67
-1.208.755,25
2.275.739,03
-2.275.739,03

129.535.648,09
31.245,62
434.994,43
286.596,12
5.869,42
130.294.353,68

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα

1.012,56

47.691.490,56

195.117.694,71
21.944,42
0,00
50.386,28
5.869,42
195.195.894,83

69.605.768,46

69.605.768,46

937,56
1.678.777,66
1.623.591,81
3.303.307,03

937,56
1.678.777,66
1.675.126,87
3.354.842,09

492.915,67

492.915,67

-52.718.291,25
169.256.852,10
116.538.560,85

24.961.077,89
144.295.774,21
169.256.852,10

189.940.552,01

242.710.378,32

256.268,32
1.259.752,00
1.516.020,32

275.642,71
1.259.752,00
1.535.394,71

23.830.154,42
4.974.170,80
158.821,68
2.866.639,34

43.469.295,75
588.914,87
104.415,57
1.876.112,21

31.829.786,24
31.829.786,24

46.038.738,40
46.038.738,40

95.209,96
2.250.531,40
7.108,43
2.352.849,79

111.386,52
1.472.944,45
737.455,73
2.321.786,70

225.639.208,36

292.606.298,13

561.013,67
269.069.224,45

809.155,64
193.133.484,97

661.938,82
270.292.176,94

661.938,82
194.604.579,43

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και
επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
IIΙ. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά
ΙV. Aποτελέσματα εις νέο
-Υπόλοιπο πλεονάσματος (ελλείμματος) χρήσ.εις νέο
-Υπόλ.πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑΙV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
& εμπραγμάτων ασφαλειών

14,49

14,49

0,00
17.588.117,17
17.588.117,17

7.336,76
8.005.430,06
8.012.766,82

156.931.658,06

209.321.322,99

0,00
20.562.331,89
1.670.931,94
22.233.263,83

0,00
35.520.267,56
35.520.267,56

225.639.208,36

292.606.298,13

561.013,67
269.069.224,45

809.155,64
193.133.484,97

661.938,82
270.292.176,94

661.938,82
194.604.579,43

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ))
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού
3. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων
& εμπραγμάτων ασφαλειών

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015

1) O ανωτέρω ισολογισμός της 31/12/2016 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του π.δ. 146/2003, κατόπιν διενέργειας απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2) Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 8.630.777,21 ευρώ (5.062.372,95 ευρώ για το Γ.Ν. Παπανικολάου και 3.568.404,26 ευρώ για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) εκ το οποίου ποσό € 5.641.824,21 θα τιμολογηθεί στην επόμενη χρήση 2017
προς τον ΕΟΠΥΥ με βάση τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 και έχει προσαυξήσει ισόποσα τα έσοδα της κλειόμενης χρήσης 2016.. Το κόστος των μετακινημένων εργαζομένων σε άλλους φορείς ανέρχεται σε 884.060,10 ευρώ, ενώ το κόστος των μετακινημένων εργαζομένων από άλλους φορείς
προς το Νοσοκομείο ανέρχεται στο ποσό € 830.731,74.
3) Το ποσό της επιχορηγούμενης μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 51.674.429,99 ευρώ (35.138.867,01 ευρώ για το Γ.Ν. Παπανικολάου και 16.535.562,98 ευρώ για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
4) Στο υπόλοιπο του Λογαριασμούς Τάξεως 1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία και Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων, περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 561.005,00 που αφορά καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα κατά ποσό ευρώ 540.844,96 και μετρητά στο ταμείο του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά ποσό ευρώ 20.168,71 που ανήκουν στους τρόφιμους του Νοσοκομείου και προέρχονται κυρίως απο συντάξεις αυτών.
5) Με την απόφαση Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 47295 του Υπουργού Υγείας ορίστηκε το ποσό της διαγραφής των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ στο συνολικό ποσό € 136.463.720,00 ( € 125.033.350,00 για το ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου και € 11.430.370,00 για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θες/νικης) και το
οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2016.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
1α. Κόστος παροχής υπηρεσιών σε απόρους και άλλους φορείς
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015

65.663.220,36
97.407.390,44
-31.744.170,08
91.798.708,74
60.054.538,66
8.162.367,80
3.873.013,10

57.294.816,30
86.499.034,16
-29.204.217,86
85.549.304,58
56.345.086,72
8.439.265,49
8.834.335,66

12.035.380,90
48.019.157,76

280.367,09
1.171,66

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα
Πλέον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

11.080,67
137.281.755,77
644.713,91
0,00

137.937.550,35

Καθ.αποτελέσματα(πλεόνασμα) χρήσεως
Πλέον:
Υπόλ.αποτ/σμάτων (πλεονασμάτων) πρ.χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ:
1.Φόρος εισοδήματος
Πλεονάσματα εις νέο

Ποσά προηγ.
χρήσης 2015

-52.617.772,30

25.025.500,41

169.256.852,10
116.639.079,81

144.295.774,21
169.321.274,62

-100.518,95
116.538.560,86

-64.422,52
169.256.852,10

160.996,79
279.195,43
48.298.353,19

5.472,29

248.790,85
36.739.418,56
33.215,45
37.021.424,86

Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3.΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

17.273.601,15
39.071.485,57

Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2016

155.524,50
39.227.010,07

246.218,11
3.193.065,65
64.655,88
3.503.939,64

-100.916.125,49
-52.617.772,30

0,00
0,00
354.486,58
17.350.962,72

Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΨΝΘ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
17.705.449,30

-14.201.509,66
25.025.500,41

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΑΚΗ

Οργανικά & ΄Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

2.034.544,78
2.034.544,78

0,00
-52.617.772,30

2.050.218,26
2.050.218,26

0,00
25.025.500,41

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ASKK ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ- ΚΑΛΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε.»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ : 0041937
Α΄ ΤΑΞΗΣ
Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Γ. Παπανικολάου»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Γ. Παπανικολάου» (εφεξής «το Νοσοκομείο»), οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων, τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 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. Για τη διαχείριση των αποθεμάτων στα τμήματα των κλινικών του Νοσοκομείου δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα που να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποθήκης των κλινικών ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του
αποθέματος ανά πάσα στιγμή. Με δεδομένο ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 η αξία των αποθεμάτων που βρισκόταν στα τμήματα των κλινικών ανέρχεται σε € 4.972.029 και αντιπροσωπεύει το 55% του συνόλου της αξίας των αποθεμάτων και λόγω του γεγονότος ότι η ανάθεση του
ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού και συνεπώς δεν παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων τέλους χρήσης, δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες διαδικασίες την απογραφή τέλους χρήσης των αποθεμάτων που
περιλαμβάνονται στο κονδύλι του ενεργητικού Δ.Ι.4 «Αποθέματα» ύψους € 9.049.173 και το πραγματικό ύψος του κόστους παροχής υπηρεσιών της χρήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας των αποθεμάτων και το πραγματικό ύψος
του κόστους παροχής υπηρεσιών της χρήσεως. 2. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΟΠΥΥ συνολικού ύψους € 127.805.887, επί του συνόλου των
βεβαιωμένων απαιτήσεων € 129.535.648 (μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις) που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας
δεν έχουμε λάβει επαρκείς απαντήσεις για την επιβεβαίωση του ανωτέρω ποσού. Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών σε συνδυασμό με τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε επί των εσόδων από νοσήλεια, δεν μας
παρείχαν σημαντική διασφάλιση για το ποσό των απαιτήσεων που προέρχεται από τη χρήση 2016, ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς, στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων
χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου από τυχόν διαφορές που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις. 3. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων του λογαριασμού παθητικού Γ.ΙΙ.1 «Προμηθευτές», ύψους € 23.830.154 κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2016, επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης από προμηθευτές και με εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών επιβεβαίωσης, υπόλοιπα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 62% επί του δείγματος που επελέγη και 42% περίπου επί του συνολικού υπολοίπου του
λογαριασμού. Για τα υπόλοιπα των προμηθευτών που επελέγησαν και δεν επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες, δεν κατέστη δυνατόν να λάβουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των εν λόγω
υποχρεώσεων. 4. α) Επιχορηγήσεις που προορίζονται για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους € 68.424.436 από τις οποίες € 62.958.901 έχει λάβει το Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου και € 5.465.535 το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έχουν συμπεριληφθεί στα
κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσης «Άλλα έσοδα» και «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» κατά € 32.253.806 και € 36.170.630 αντίστοιχα, ενώ θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί σε λογαριασμό αποθεματικού των Ιδίων Κεφαλαίων του Νοσοκομείου. β) Το κονδύλι των αποτελεσμάτων
χρήσεως «Έκτακτες ζημίες» περιλαμβάνει ποσό € 136.463.720 (€ 125.033.350 για το Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου και € 11.430.370 για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) το οποίο αφορά διαγραφή απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.Β2.α/Γ.Π.οικ.47295
(ΦΕΚ.Β2137/11.07.2016) του Υπουργείου Υγείας. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε μειώσει το σχηματισθέν κατά τα προηγούμενα έτη ειδικό αποθεματικό από τις επιχορηγήσεις που προορίζονται για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Λόγω των ανωτέρω α) και β) διατηρούμε
επιφύλαξη ως προς την ορθότητα των κονδυλίων αυτών, την ορθότητα των ειδικών αποθεματικών και των αποτελεσμάτων χρήσεως και την ενδεχόμενη επίπτωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων. Δεν υπάρχει επίπτωση στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
του Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. 5. α) Το κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙ.3 «Δωρεές παγίων» ύψους € 1.678.778 (εκ του οποίου ποσό € 1.521.090 αφορά δωρεές του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου και ποσό € 157.688 δωρεές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης) δεν
αντιπαραβάλλεται με πάγια στοιχεία και δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις β) Στο κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙ.4. «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ύψους € 1.623.592 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις ποσού € 1.328.571 οι οποίες δεν αντιπαραβάλλονται με πάγια στοιχεία. Λόγω των ανωτέρω α)
και β) διατηρούμε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα των κονδυλίων αυτών, την ορθότητα των αποσβέσεων των δωρεών και των επιχορηγήσεων επενδύσεων και την ενδεχόμενη επίπτωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων. 6. Σύμφωνα
με την έγγραφη βεβαίωση των νομικών συμβούλων του Νοσοκομείου εκκρεμούν δικαστικές αγωγές για αποζημίωση λόγω ιατρικών λαθών συνολικού ποσού € 43.341.772. Από τις ανωτέρω αγωγές έχει επιδικασθεί ποσό € 2.592.704 για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους €
1.259.752. Καθώς δεν είμαστε στη θέση να προσδιορίσουμε το ακριβές ποσό της πρόβλεψης που πρέπει να σχηματιστεί για την κάλυψη πιθανής ζημίας που θα προκύψει από τις υπόλοιπες αγωγές, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από αγωγές τρίτων κατά
του Νοσοκομείου, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, στα ίδια κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. 7. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 4 επί του ισολογισμού του Νοσοκομείου, στα
διαθέσιμα δεν περιλαμβάνεται το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ύψους € 540.845 (το οποίο και επιβεβαιώσαμε με επιστολή από τη συνεργαζόμενη τράπεζα) και μετρητά ύψους € 20.169 που αφορούν ποσά και προσωπικά αντικείμενα ιδιοκτησίας των τροφίμων του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνεται το αντίστοιχο ποσό των υποχρεώσεων για την απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους μετά το πέρας της νοσηλείας τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω διαθέσιμα
παρακολουθούνται στα κονδύλια των χρεωστικών λογαριασμών τάξεως 1. «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» και πιστωτικών λογαριασμών τάξεως 1. «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» με βάση σχετικές καταστάσεις απόδοσης ανά τρόφιμο που τηρούνται από τη Διοίκηση
του Νοσοκομείου. Κατά τη γνώμη μας για την καλύτερη λογιστική και διαχειριστική παρακολούθηση των ανωτέρω διαθεσίμων και υποχρεώσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν στο διπλογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου και η παρακολούθησή τους να γίνεται ανά τρόφιμο. 8. Οι
φορολογικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων. 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.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός τις επιπτώσεις των θεμάτων 4 & 7 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1,2,3,5,6 & 8 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση του «Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Γ. Παπανικολάου» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και για τον πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 2. Το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.6 «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» ύψους € 5.869 αφορά
πάγιες προκαταβολές προς το προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω προκαταβολές δεν κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Το Νοσοκομείο
συμμετέχει σε κλινικές μελέτες για τις οποίες δικαιούται ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσθέντος προϋπολογισμού από τον φορέα διαχείρισης ή από τους χορηγούς των κλινικών μελετών. Ωστόσο, δεν υφίσταται σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των κλινικών μελετών, των
εσόδων που σχετίζονται με αυτές και της πορείας τους, ώστε να διασφαλίζεται έγκαιρη είσπραξη των αναλογούντων εσόδων και η αξιόπιστη καταγραφή των σχετικών εσόδων και απαιτήσεων σε δεδουλευμένη βάση. Η επίπτωση του συγκεκριμένου θέματος εκτιμάται ότι δεν έχει ουσιώδη
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, δεν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 3697/2007 υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ως αυτά προδιαγράφονται για τον Δημόσιο Τομέα, τα οποία όμως δεν τυγχάνουν ακόμη εφαρμογής στην Ελλάδα. Εντός ευθέτου χρόνου η Διοίκηση θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρο 27 Ν 3599/2007). 3. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου ανήκουν στην αρμόδια 3η ΥΠΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης τους.
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