
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2015 χρήσεως 2014

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 62.293,27 60.038,74 2.254,53 62.293,27 59.106,20 3.187,07   Ι. Κεφάλαιο 6.098.987,24 6.099.446,53

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα-Οικόπεδα 10.092.397,42 - 10.092.397,42 10.092.397,42 - 10.092.397,42     3. Δωρεές παγίων 36.221,67 36.221,52

     2.   Αγροί,φυτείες,δάση 222.790,00 - 222.790,00 222.790,00 - 222.790,00     4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.558.754,54 3.735.919,54

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 20.837.888,76 13.170.226,26 7.667.662,50 20.837.888,81 12.445.296,53 8.392.592,28 4.594.976,21 3.772.141,06

     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 3.648.526,40 2.131.355,18 1.517.171,22 2.230.037,79 2.168.550,52 61.487,27

     5.   Μεταφορικά μέσα 150.941,60 121.939,46 29.002,14 150.941,60 111.120,13 39.821,47  IΙΙ. Aποθεματικά κεφάλαια

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.149.241,38 1.046.525,69 102.715,69 1.140.832,83 1.086.314,17 54.518,66    3α. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις 72.506.294,28 61.906.789,45

     7.   Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 - 0,00 258.182,52 - 258.182,52

         Σύνολο ακινητοποιήσεων    (ΓΙΙ) 36.101.785,56 16.470.046,59 19.631.738,97 34.933.070,97 15.811.281,35 19.121.789,62  ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

         Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 19.631.738,97 19.121.789,62         Αποτελέσματα εις νέο -7.726.332,69 -6.995.981,13

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

    Ι. Αποθέματα          Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV) 75.473.925,04 64.782.395,91

     4.   Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας 1.331.224,34 1.957.452,00

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   ΙΙ. Απαιτήσεις  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 64.837.993,45 51.820.282,89      1. Προμηθευτές 14.549.558,97 11.101.682,34

       Μείον: Προβλέψεις 1.573.062,74 63.264.930,71 1.260.326,76 50.559.956,13      4. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη 17.242,03 43.145,28

      5.   Χρεώστες διάφοροι 666.733,58 708.470,82      5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 220.319,03 170.168,08

      6.   Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 0,00 11.011,09      8. Πιστωτές διάφοροι 685.495,05 679.216,04

63.931.664,29 51.279.438,04          Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 15.472.615,08 11.994.211,74

   ΙΙΙ. Χρεόγραφα Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

      3.   Λοιπά χρεογραφα 0,00 0,00      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 235.104,01 199.168,05

235.104,01 199.168,05

  ΙV. Διαθέσιμα

      3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 3.892.179,06 2.613.331,03

         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 69.155.067,69 55.850.221,07

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

      1.   Έξοδα επομένων χρήσεων - -

      2.   Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.392.582,94 2.000.577,94

2.392.582,94 2.000.577,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 91.181.644,13 76.975.775,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 91.181.644,13 76.975.775,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 33.467.196,79 34.683.632,08       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 33.467.196,79 34.683.632,08

33.467.196,79 34.683.632,08 33.467.196,79 34.683.632,08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

                       Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015                        Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ.

χρήσης 2015 χρήσης 2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα πλεόνασμα-(έλλειμμα) χρήσεως -730.351,56 -131.159,50

1. Έσοδα από υγειονομικές υπηρεσίες 14.975.516,84 16.932.261,04 Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμ. (πλεόνασμα / έλλειμμα) προηγ. χρήσεων -6.995.981,13 -6.864.821,63

    Μείον:

    Κόστος αγαθών & υπηρεσιών 34.382.738,48 38.559.445,98

    Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -19.407.221,64 -21.627.184,94

    Πλέον: Πλεονάσματα-Ελλείμματα εις νέο -7.726.332,69 -6.995.981,13

1. Άλλα έσοδα 22.178.639,62 25.416.382,77

    Σύνολο 2.771.417,98 3.789.197,83

    Μείον:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.230.260,26 3.832.306,29

    Μερικά αποτελέσματα πλεόνασμα-(έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -458.842,28 -43.108,46

    Πλέον: 

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 5.550,71 5.349,38

    Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00

    Ολικά αποτελέσματα πλεόνασμα-(έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -453.291,57 -37.759,08

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα

    Πλέον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 528.692,32 294.324,59

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 8.303,46 12.080,82

536.995,78 306.405,41

    Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 43.505,35

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 457.814,44 87.069,85

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 312.735,98 814.055,77 -277.059,99 312.735,98 399.805,83 -93.400,42

Οργανικά & ΄Εκτακτα Αποτελέσματα πλεόνασμα- (έλλειμμα) -730.351,56 -131.159,50

    Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 852.495,16 783.368,05

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 852.495,16 - 783.368,05 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ πλεόνασμα-(έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -730.351,56 -131.159,50

         ΒΟΛΟΣ 29/07/2016

  H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

       ΑΔΤ Χ928035                          ΑΔΤ ΑΕ 325280

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  14491 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  14501

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

  597235 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Μ.101394 Α' ΤΑΞΗΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

Α.Μ. 101115 Α' ΤΑΞΗΣ

Αθήνα,  16 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   "ΟΙΚΟΝΟMOΔΥΝΑΜΙΚΗ"

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΟΥΛΑ                             ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

              31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2015-31η Δεκεμβρίου 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τιςΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις

1) Στο 2015 συμψηφίστηκαν απαιτήσεις του Νοσοκομείου από Ασφαλιστικά Ταμεία ποσού € 368.511,82 με ισόποσες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς Προμηθευτές που όφειλαν στα Ασφαλιστικά Ταμεία εκπτώσεις λόγω του Rebate. Αυτό π ραγματοποιήθηκε με εκχώρηση των Απαιτήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων, από Προμηθευτές, προς το 
Νοσοκομείο.
2) Το κόστος νοσηλείας απόρων, ανασφάλιστων και λοιπών αδυνάτων κατηγοριών του πληθυσμού ανέρχεται για την τρέχουσα χρήση σε ποσό € 1.803.219,83 και αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση σε ποσό € 1.703.195,80.
3) Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.146/2003. 
4) Στους λογαριασμούς της κατάστασης των αποτελεσμάτων xρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και  "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" περιλαμβάνεται συνολικό ποσό ευρώ 22.072.322,29 που αφορά το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων που καταβάλλεται και επιβαρύνεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το συνολικό 
κόστος ευρώ 22.072.322,29 περιλαμβάνεται ως επιδότηση στο λογαριασμό "Άλλα έσοδα".  Αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση το κόστ ος μισθοδοσίας ανήλθε σε ποσό € 25.106.674,50 .

5) Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο Γ. Ν. Βόλου.

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας» καθώς και υποχρεωτικά με τα Δ.Π.Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3599/2007, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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) Στους λογαριασμούς του Ενεργητικού, Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και Δ.ΙΙ.5
«Χρεώστες Διάφοροι», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 3.449.369,81 για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών ποσού ευρώ 1.573.062,74. Με βάση τον έλεγχό μας, εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από το Νοσοκομείο
πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.573.062,74 υπολείπεται κατά ευρώ 1.876.307,07 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσεως και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.876.307,07. 2). Λόγω της ετεροχρονισμένης εντολής ανάθεσης του ελέγχου δεν παραστήκαμε στην απόγραφη των αποθεμάτων της 31/12/2015. Κατόπιν τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των αποθεμάτων αυτών. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που αφορούν τα
αποθέματα χρειάζονται βελτίωση ως προς την έγκαιρη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης. 3) Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της εκθέσεώς μας δεν έχουμε λάβει ικανοποιητικό αριθμό απαντητικών επιστολών επιβεβαίωσης υπολοίπου από τους προμηθευτές. Λόγω αδυναμίας εφαρμογής εναλλακτικών ελεγκτικών διαδικασιών τις οποίες
ακολουθήσαμε δεν κατέστη εφικτή η επιβεβαίωση ποσού περίπου Ευρώ 6.418.000,00. Ως εκ τούτου τηρούμε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα του ποσού του λογαριασμού του Παθητικού Γ.ΙΙ.1 «Προμηθευτές». 4) Με βάση την επιστολή της Νομικού Συμβούλου υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές διεκδικήσεις από προμηθευτές, εργαζόμενους και
τρίτους κατά του Νοσοκομείου, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 20.007 χιλ. ευρώ. Το νοσοκομείο δεν έχει εκτιμήσει το ύψος των ενδεχόμενων σχετικών επιβαρύνσεων και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη του εν λόγω κινδύνου. Από τον ελεγχό 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 από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 έως 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για γνώμη με επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Νοσοκομείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέματα Έμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε
περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής θέματα: 1). Στη σημείωση 13 παράγραφος 4 του Προσαρτήματος, στην οποία αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4384/2016 και την απόφαση υπ. αρ Β2.α/Γ.Π. οικ.47295 ΦΕΚ 2137/11.7.2016 του Υπουργείου Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, θα προβεί σε
διαγραφή απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ποσού € 37.953.662,64 για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς ασφαλισμένους αυτού στις χρήσεις 2012-2014. Το ποσό αυτό είναι αντίστοιχο με τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε το Νοσοκομείο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για κάλυψη υποχρεώσεων του σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η απεικόνιση της
διαγραφής των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο απαιτήσεων, θα καταχωρηθεί στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμό) της οικονομικής χρήσης του έτους 2016 σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. 2). Στη σημείωση 13 παράγραφος 5 του Προσαρτήματος στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας έκθεσης δεν συντάχθηκαν, από το Νοσοκομείο, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του Ν.3599/2007 Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Επομένως η γνώμη μας αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις που συνέταξε το Νοσοκομείο με το Π.Δ. 146/2003. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών
θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της συνοδευτικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

ΑΔΑ: 7ΡΑΙ4690ΒΩ-3ΙΣ
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