ΑΔΑ: ΩΝΒΣ4690Β1-ΒΜΝ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.08.16 14:19:42
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
" Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

510.986,34

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια-Τεχνικά Εργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα-λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεωνσεων (ΓΙΙ)

28.616.212,77
12.750.134,20

355.801,04

155.185,30

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
510.986,34

282.185,70

0,00
5.903.372,70

28.616.212,77
6.846.761,50

29.268.031,33
14.092.888,48

0,00
5.970.751,73

8.353.406,09
7.059.948,40
7.840,94
6.280,78
2.186.419,01
2.054.072,17
51.914.013,01 15.023.674,05

1.293.457,69
1.560,16
132.346,84
36.890.338,96

8.215.984,00
97.594,66
2.207.559,96
53.882.058,43

6.814.141,77
96.034,47
2.063.362,32
14.944.290,29

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες
μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά

50.389.681,15
20.094.639,04

469,55

36.890.808,51

38.938.237,69

1.909.752,12
1.909.752,12

IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1.612.823,63

36.524.573,18
15.438.787,46

30.295.042,11
426.962,82

1.453.658,72
1.453.658,72

0,00
69.540,90
30.791.545,83

3.841.209,96

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί λογ/σμοί Eγγυήσεων, εμπράγμ.
Ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

Ποσά κλειόμενης
Χρήσης 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
1.Καταβεβλημένο

29.268.031,33 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής8.122.136,75
Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
1.401.842,23
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1.560,19
144.197,64
38.937.768,14 III. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά

469,55

1.408.145,82

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Mείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες Διάφοροι

228.800,64

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

IV. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
21.085.785,72
2. Λοιπές προβλέψεις
330.026,75
0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.516,33 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
21.423.328,80
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
8. Πιστωτές διάφοροι
297.622,22 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

36.040.901,61

23.333.774,65

0,00
3.150.720,85
3.150.720,85

161,51
3.171.993,08
3.172.154,59

76.237.616,27

65.672.967,57

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
22.553.599,80 2. Πιστωτικοί λογαρ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Πιστωτικοί λογ/σμοί Eγγυήσεων, εμπράγμ.
398.800,96
Ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
22.952.400,76

20.100.407,00
378.782,69
20.479.189,69

Ποσά προηγούμενης
Χρήσης 2014

44.686.307,33

45.853.449,32

2.226.233,84
351.836,52
2.578.070,36

2.226.325,13
418.980,80
2.645.305,93

665.111,30

665.111,30

17.119.256,23
-799.396,85
16.319.859,38

8.614.931,39
-799.396,85
7.815.534,54

64.249.348,37

56.979.401,09

274.033,12
373.486,33
647.519,45

325.251,25
373.486,33
698.737,58

8.450.989,05
118.815,37
2.699.691,26
11.269.495,68

5.593.491,42
32.978,13
2.212.810,11
7.839.279,66

71.252,77
71.252,77

155.549,24
155.549,24

76.237.616,27

65.672.967,57

20.100.407,00

22.553.599,80

378.782,69
20.479.189,69

398.800,96
22.952.400,76

Σημειώσεις: 1) Ο ανωτέρω ισολογισμός είναι ο τρίτος ενοποιημένος ισολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ''Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' βάσει των διατάξεων του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ ενοποίησης 3515 Β'/2012). 2) Το κόστος δωρεάν νοσηλείας (απόρων)
για το 2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 548.831,00. 3) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται ως έσοδο , το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του
νοσοκομείου, ποσού € 21.366.474,02 και ως δαπάνη περιλαμβάνεται αντίστοιχα στα κονδύλια "κόστος αγαθών και υπηρεσιών'' και '' έξοδα διοικητικής λειτουργίας''. 4) Στη χρήση 2015 έγινε μείωση κεφαλαίου ποσού ευρώ 1.167.141,99 λόγω παραχώρησης των παγίων του Κέντρου Υγείας
Διαβατών (Νέας Ιωνίας) και του Κέντρου Υγείας Πύργου (Χαλάστρας) στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (Ν.4238/2014, απόφαση 6ης τακτικής συνεδρίασης 18.05.2016-θέμα 19ο του Διοικητικού Συμβουλίου).

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATA XPHΣEΩΣ
31ης Δεκεμβριου 2015 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Μείον: Kόστος αγαθών & υπηρεσιών
Mικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Mερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Oλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Oι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

15.100.113,09
32.398.688,15
-17.298.575,06
34.434.668,64
17.136.093,58
5.598.386,49
5.598.386,49
11.537.707,09

19.550.313,28
38.095.435,97
-18.545.122,69
37.267.806,05
18.722.683,36
5.244.988,83
5.244.988,83
13.477.694,53

41.920,06
0,00

5.259.181,38

41.920,06
11.579.627,15

0,00

KAΘAPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) XPHΣEΩΣ

Kαθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
Πλέον: Yπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)
προηγ. χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ:
Φόρος Εισοδήματος

8.589.242,64

1.996.710,26

7.815.534,54
16.404.777,18

5.818.824,28
7.815.534,54

84.917,80

0,00

Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο

16.319.859,38

7.815.534,54

16.020,01
13.493.714,54

100.889,05
0,00
4.897.612,32
0,00
4.998.501,37

-2.990.384,51

89,67
0,00
8.664,67
16.486.751,31

16.495.505,65 -11.497.004,28

8.589.242,64
934.667,95
934.667,95

Ποσά προηγούμενης
Χρήσης 2014

16.020,01

110.963,21
1.579.544,66
421.311,08
156.977,92
2.268.796,87
0,00
0,02
56.687,55
5.202.493,81

Ποσά κλειόμενης
Χρήσης 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014

1.996.710,26
1.021.197,59
1.021.197,59

0,00
8.589.242,64

0,00
1.996.710,26

Θεσσαλονίκη, 31 Μαϊου 2016
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 704511

ΚΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Δ.Τ. Τ 221561

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 697309

ΒΑΪΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 368225

ΛΙΓΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 672072

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ "Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ"

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΕΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58884
Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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. Στις απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 36.232.792,51, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 38.219.796,25 υπερβαίνει της απαιτούμενης κατά ευρώ 1.987.003,74
, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 1.987.003,74.
2. Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες» περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 406.838,36, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 76.811,61 υπολείπεται της
απαιτούμενης κατά ευρώ 330.026,75. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις του νοσοκομείου, με
συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 330.026,75.
3. Στο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» ποσού ευρώ 34.434.668,64 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή υποχρεώσεων του νοσοκομείου προς τρίτους ύψους ευρώ 8.464.870,00. Το σύνολο των
επιχορηγήσεων αυτών θα έπρεπε να προσαυξήσει τα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού δεδομένου πως οι πάσης φύσεως λαμβανόμενες από τις δημόσιες μονάδες υγείας επιχορηγήσεις που προέρχονται από το κράτος θα πρέπει
να αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορές από το κράτος με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη των δημοσίων μονάδων υγείας και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δέσμευση επιστροφής τους χωρίς να επηρεάζουν τα εκάστοτε αποτελέσματα
χρήσεως του νοσοκομείου. Συνέπεια του παραπάνω λογιστικού χειρισμού τα αποτελέσματα χρήσης 2015 εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 8.464.870,00.
4. Το κονδύλι «Λοιπές προβλέψεις» ανέρχεται σε ευρώ 373.486,33, από τον έλεγχο μας δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστεί και να αντιστοιχηθεί το κονδύλι αυτό με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πιθανώς προκύψουν εις βάρος του νοσοκομείου, επίσης δεν λάβαμε
οποιαδήποτε ενημέρωση – διαβεβαίωση από την διοίκηση σχετικά με το θέμα αυτό καθώς και για το ύψος του συγκεκριμένου κονδυλιού, για τον λόγο αυτό διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα του κονδυλίου αυτού.
5. Έως την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου μας δεν λάβαμε απαντητική επιστολή από τους νομικούς συμβούλους του νοσοκομείου σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του και για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Λόγω του γεγονότος αυτού,
διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων έως το 2015. 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.
7. Το Νοσοκομείο έχει υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν. 3697/2008 άρθρο 11 σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ως προδιαγράφονται για τον Δημόσιο Τομέα, οι οποίες δεν ακολουθήθηκαν για τη χρήση
2015. Ο ανωτέρω ισολογισμός έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 κλαδικό λογιστικό σχέδιο δημοσίων μονάδων υγείας.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι Οικονομικές Καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» για τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2015, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».
Έμφαση Θεμάτων

την 31η Δεκεμβρίου 2015, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».
ΑΔΑ: ΩΝΒΣ4690Β1-ΒΜΝ
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που μπορούν να απομειώσουν την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού καθώς και των αποθεμάτων του Νοσοκομείου.
2. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του νοσοκομείου χρήζει βελτιώσεων και προσθηκών ώστε να παρέχει εξασφάλιση έναντι διαφόρων σημαντικών διαχειριστικών – οικονομικών κινδύνων και την δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και ελαχιστοποίησης αυτών.
3. Στα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης», «Κόστος Πωλήσεων» και «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» απεικονίζεται ποσό ευρώ 21.366.474,02 το οποίο αφορά στην μισθοδοσία του προσωπικού του νοσοκομείου η οποία
δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε αυτό των εξόδων.
4. Το κεφάλαιο του νοσοκομείου έχει μειωθεί κατά 1.167.141,99 βάσει των διατάξεων του ν. 4238/2014.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είχαν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι εξέφρασαν γνώμη με επιφύλαξη την 14η
Ιουλίου 2015 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1. Το Γενικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» αποτελείτε από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος», και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» τα οποία διασυνδέονται και λειτουργούν υπό τη
διεύθυνση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοικήσεως.

Αθήνα 15/07/2016
Ο Νόμιμος Ελεγκτής

Ο Νόμιμος Ελεγκτής

Κρίτωνας Τζαβέλας
Α.Μ. ΕΛΤΕ 1807

Δημήτριος Δημητρίου
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KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ
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