5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
12η Χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

82.311,60
82.311,60

81.657,53
81.657,53

654,07
654,07

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
82.311,60
82.311,60

81.360,93
81.360,93

950,67
950,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2016

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2015

11.753.577,19

11.753.577,19

780.950,56
36.869.203,44
-21.573.258,31
16.076.895,69

780.950,56
36.881.399,91
20.367.863,89
17.294.486,58

33.962.163,80

46.345.409,65

4.812.100,07
66.604.736,75

-1.304.669,68
74.088.803,74

0,00

0,00

8.018.349,04
44.047,87
151.693,93
22.113,40
368.580,23
8.604.784,47

8.048.718,53
236.566,20
130.466,42
3.360,26
280.579,47
8.699.690,88

63.751,46

292.289,38

75.273.272,68

83.080.784,00

25.410.261,83
896.180,01
26.306.441,84

20.253.587,37
600.178,95
20.853.766,32

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

4.220.319,80
30.410.766,67
8.655.536,95

16.850,05
3.388.618,89
0,00
46.692.092,36

4.220.319,80
15.732.503,50
1.647.304,57
8.102,09
59.131,37
0,00
21.667.361,33

14.678.263,17
7.008.232,38
8.747,96
3.329.487,52
25.024.731,03

4.220.319,80
30.410.766,67
7.650.679,22
16.850,05
3.353.091,11
33.579,00
45.685.285,85

13.461.832,50
6.833.525,79
7.062,96
3.304.539,01
23.606.960,26

4.220.319,80
16.948.934,17
817.153,43
9.787,09
48.552,10
33.579,00
22.078.325,59

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεωνΔωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων στοιχείων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Mειον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις
IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Aποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων
και Είδη συσκευασίας

1.438.992,83

1.234.746,02

Β ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KINΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ EΞOΔA

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
5. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Λοιπά χρεόγραφα
ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

37.093.699,10
113.494,46
184.657,50
36.080,71
0,00
37.427.931,77

51.882.280,15
69.531,07
184.048,14
16.127,22
0,00
52.151.986,58

10,21

10,21

11.100.614,76
49.967.549,57

4.554.234,93
57.940.977,74

3.637.707,71

3.060.530,00

75.273.272,68

83.080.784,00

25.410.261,83
896.180,01
26.306.441,84

20.253.587,37
600.178,95
20.853.766,32

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Σημειώσεις:
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 νοσοκομείου των πάσης φύσεως απαιτήσεων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεών τους, όπως και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών.
2. Για τη χρήση 2016 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013.
3.Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 14.109.171,39 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του
Νοσοκομείου. Αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε ποσό € 16.548.210,99.
4.Στα κονδύλια του Ισολογισμού ¨Λοιποί λογαριασμοί τάξεως¨ συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 896.180,01 € το οποίο αφορά στο κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016. Αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση ανήλθε σε ποσό € 600.178,95.
5.Ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της παρούσας χρήσης.Ανάλυση παρατίθεται στο προσάρτημα.
6. Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 14.191.363,68 και η λογιστική του αντιμετώπιση παρατίθεται αναλυτικά στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Το κόστος των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών & διοικητικής λειτουργίας λόγω της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως προσδιορίστηκε εσωλογιστικά.
8. Η διαγραφή των απαιτήσεων έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανήλθε στο ποσό των ευρώ 26.574.609,53, βάση του ΦΕΚ 2137/11.07.2016 Β' τεύχος.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)

14.847.383,29
24.009.781,90
-9.162.398,61
16.610.333,36
7.447.934,75
2.518.373,18
0,00
4.929.561,57
80.942,34
5.010.503,91
1.205.394,42
11.368,82

1.216.763,24

21,61
70.659,96

70.681,57
1.418.067,37
1.418.067,37

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2016

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

1.291.760,86
145,03

1.146.081,67
6.156.585,58

14.849.652,57
26.350.756,28
-11.501.103,71
18.742.320,69
7.241.216,98
1.977.063,84
0,00
5.264.153,14
72.252,67
5.336.405,81

1.438.992,83

350,36
37.312,37

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων
Έλλειμμα είς νέο

6.156.585,58
-1.304.669,68
4.851.915,90

6.590.648,97
-7.856.816,87
-1.266.167,90

ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήματος
Έλλειμμα είς νέο

39.815,83
4.812.100,07

38.501,78
-1.304.669,68

1.291.905,89

37.662,73
1.384.387,98
1.384.387,98

0,00
6.156.585,58

Ποσά
προηγουμ.
χρήσεως 2015

1.254.243,16
6.590.648,97
0,00
6.590.648,97

Τρίκαλα, 27/07/2017
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
για την "ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ"

ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου ''Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων'' οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικών 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 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 της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της εταιρείας. 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 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1)Μέχρι και την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσής μας, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, οι απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία (απαιτήσεις από πώληση
αγαθών και υπηρεσιών), φορείς δημοσίου και ιδιωτών, συνολικού ποσού ευρώ 37.093.699,10 εκ των οποίων 36.101.139,55 αφορούν απαιτήσεις κατά ΕΟΠΠΥ, καθώς και υποχρεώσεις προς προμηθευτές συνολικού ποσού ευρώ 8.018.349,04, και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων αυτών. 2 )Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσής μας, δεν έχουμε λάβει επιστολές για το σύνολο των Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου σχετικά: α) με την κυριότητα των ακινήτων και τα τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών και β) με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες
δικαστικές πράξεις από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί των ακινήτων, ενώ δεν κατέστη δυνατόν να εκτιμήσουμε αν προκύπτει πιθανό ποσό διεκδικήσεων σε βάρος του Νοσοκομείου, για το οποίο θα έπρεπε
να έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.
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 Νοσοκομείου ''Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων'' για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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) δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των αποθεμάτων του Νοσοκομείου 2) το Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλιστικά κατά τη τελευταία δεκαετία, πέραν της οποίας παραγράφονται οι
οφειλόμενοι φόροι και εισφορές από έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου, κατόπιν ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις, οι οποίες δεν είναι
δυνατό να προσδιοριστούν στη παρούσα φάση και 3) Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου χρήζει βελτιώσεων και ρυθμίσεων, ως προς την σωστή εφαρμογή και ορθή λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος και επί της μηχανογραφικής λογιστικής υποστήριξης. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα
θέματα αυτά.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων:1) Δεν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.146/2003. 2) Σύμφωνα με τα άρθρα 27 του Ν.3599/2007 και 11 του Ν. 3697/2008 υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ως προδιαγράφονται για τον Δημόσιο Τομέα, τα οποία δεν τυγχάνουν εισέτι εφαρμογής στην Ελλάδα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του Νοσοκομείου κατήρτισε τις ανωτέρω
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που προδιαγράφονται από τις διατάξεις του ΠΔ.146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας». Σημειώνεται ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017
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