
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Ποζά κλειόμ. Ποζά πποηγ.

Αξία κηήζεωρ Αποζβέζειρ Αναπόζβ.αξία Αξία κηήζεωρ Αποζβέζειρ Αναπόζβ.αξία σπήζεωρ 2017 σπήζεωρ 2016

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α.  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαηαζηάζευρ 116.430,51 87.834,07 28.596,44 96.968,71 67.906,36 29.062,35   Ι. Κεθάλαιο 6.098.987,24 6.098.987,24

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  ΙΙ. Γιαθορές αναπροζαρμογής και επιτορηγήζεις 

  ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις     επενδύζεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα-Οικόπεδα 10.092.397,42 - 10.092.397,42 10.092.397,42 - 10.092.397,42     3. Δυπεέρ παγίυν 74.093,97 30.754,32

     2.   Αγποί,θςηείερ,δάζη 222.790,00 - 222.790,00 222.790,00 - 222.790,00     4. Επισοπηγήζειρ επενδύζευν 8.507.460,43 8.325.397,82

     3.   Κηίπια και ηεσνικά έπγα 20.837.888,76 14.622.237,16 6.215.651,60 20.837.888,76 13.896.231,71 6.941.657,05    Mειον αποζβεζθείζερ επισοπηγήζειρ 4.467.538,43 4.032.555,26

     4.   Μησανήμαηα-Τεσνικέρ εγκ/ζειρ και λοιπόρ μησ/κόρ εξοπλιζμόρ 3.661.504,92 2.462.314,17 1.199.190,75 3.649.783,20 2.300.238,42 1.349.544,78 4.114.015,97 4.323.596,88

     5.   Μεηαθοπικά μέζα 205.171,60 139.279,01 65.892,59 150.941,60 128.388,66 22.552,94

     6.   Επιπλα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ 1.249.020,69 1.123.902,98 125.117,71 1.195.138,57 1.073.434,98 121.703,59  IΙΙ. Aποθεμαηικά κεθάλαια

         ύνολο ακινηηοποιήζεων    (ΓΙΙ) 36.268.773,39 18.347.733,32 17.921.040,07 36.148.939,55 17.398.293,77 18.750.645,78    3α. Ειδικά αποθεμαηικά από ληθθείζερ επισοπηγήζειρ 70.341.177,64 56.162.668,20

         ύνολο πάγιος ενεπγηηικού (ΓΙΙ) 17.921.040,07 18.750.645,78

 ΙV. Aποηελέζμαηα εις νέο

        Αποηελέζμαηα ειρ νέο -2.317.335,61 -7.111.187,45

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

    Ι. Αποθέμαηα

     4.   Ππώηερ & βοηθηηικέρ ύλερ-Αναλώζιμα ςλικά-Ανη/κά & Είδη ζςζκ/ζίαρ 1.836.153,08 1.802.865,95          ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV) 78.236.845,24 59.474.064,87

   ΙΙ. Απαιηήζεις Γ.  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

      1.   Απαιηήζειρ από πώληζη αγαθών και ςπηπεζιών 55.693.641,56 40.116.885,69  ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

       Μείον: Πποβλέτειρ 0,00 55.693.641,56 1.573.062,74 38.543.822,95      1. Ππομηθεςηέρ 6.209.453,77 9.636.085,09

      3. Δεζμεςμένοι λογαπιαζμοί καηαθέζευν 0,00 9.401,56      4. Υποσπεώζειρ από Φόποςρ-ηέλη 54.148,84 74.981,15

      5.   Φπεώζηερ διάθοποι 680.264,96 644.828,94      5. Αζθαλιζηικοί Οπγανιζμοί 164.650,05 295.570,18

      6.   Λογαπιαζμοί διασείπιζηρ πποκαηαβολών & πιζηώζευν 0,00 42.251,95      8. Πιζηυηέρ διάθοποι 772.241,78 690.918,35

56.373.906,52 39.240.305,40          ύνολο ςποσπεώζεων (ΓΙΙ) 7.200.494,44 10.697.554,77

Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

     2. Έξοδα σπήζευρ δοςλεςμένα 43.522,30 177.249,76

  ΙV. Γιαθέζιμα 43.522,30 177.249,76

      3. Καηαθέζειρ ότευρ & πποθεζμίαρ 7.007.568,10 9.064.034,88

         ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓIV) 65.217.627,70 50.107.206,23

E. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

      2.   Έζοδα σπήζευρ ειζππακηέα 2.313.597,77 1.461.955,04

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+E) 85.480.861,98 70.348.869,40 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 85.480.861,98 70.348.869,40

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

      2. Φπευζηικοί λογαπιαζμοί Δημοζίος Λογιζηικού 24.709.440,83 32.160.644,46       2. Πιζηυηικοί λογαπιαζμοί Δημοζίος Λογιζηικού 24.709.440,83 32.160.644,46

24.709.440,83 32.160.644,46 24.709.440,83 32.160.644,46

ΗΜΔΙΩΔΙ

                       Ποζά κλειόμενης χρήζης 2017                        Ποζά προηγούμενης χρήζης 2016 Ποζά κλειόμενης Ποζά προηγούμ.

χρήζης 2017 χρήζης 2016

Ι. Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως Καθαρά αποτελέσματα πλεόνασμα-(έλλειμμα) τρήσεως 4.839.140,36 615.145,24

1. Έζοδα από ςγειονομικέρ ςπηπεζίερ 21.978.007,02 16.871.610,78 Πλέον: Τπόλοιπο αποηελεζμ. (πλεόναζμα / έλλειμμα) προηγ. χρήζεων -7.111.187,45 -7.726.332,69

    Μείον:

    Κόζηορ αγαθών & ςπηπεζιών 38.436.459,06 34.861.369,94 Μείον: Φόρος Ειζοδήμαηος -45.288,52

    Μικηά αποηελέζμαηα (έλλειμμα) εκμεηαλλεύζεως -16.458.452,04 -17.989.759,16

    Πλέον: Πλεονάζμαηα-Δλλείμμαηα εις νέο -2.317.335,61 -7.111.187,45

1. Άλλα έζοδα 24.298.473,02 22.416.004,19

    ύνολο 7.840.020,98 4.426.245,03

    Μείον:

1. Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ 3.620.768,49 3.247.820,84

    Μερικά αποηελέζμαηα πλεόναζμα εκμεηαλλεύζεως 4.219.252,49 1.178.424,19

    Πλέον: 

4. Πιζηυηικοί ηόκοι & ζςναθή έζοδα 13.371,31 14.004,32

    Ολικά αποηελέζμαηα πλεόναζμα εκμεηαλλεύζεως 4.232.623,80 1.192.428,51

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα

    Πλέον:

1. Έκηακηα & ανόπγανα έζοδα 1.397.232,74 305.379,33

3. Έζοδα πποηγοςμένυν σπήζευν 21.295,81 2.489,85

4. Επιζηποθή Χπημάηυν από βοηθήμαηα κηλ 71,82 0,00

1.418.600,37 307.869,18

    Μείον:

1. Έκηακηα & ανόπγανα έξοδα 511.843,81 0,00

3. Έξοδα πποηγοςμένυν σπήζευν 300.240,00 812.083,81 606.516,56 885.152,45 885.152,45 -577.283,27

4. Πποβλέτειρ για έκηακηοςρ κινδύνοςρ 4.839.140,36 615.145,24

Οργανικά & ΄Δκηακηα Αποηελέζμαηα πλεόναζμα- (έλλειμμα)

    Μείον:

Σύνολο αποζβέζευν παγίυν ζηοισείυν 969.367,26 928.247,18

Μείον : Οι από αςηέρ ενζυμαηυμένερ ζηο λειηοςπγικό κόζηορ 969.367,26 - 928.247,18 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ πλεόναζμα-(έλλειμμα) ΥΡΗΔΩ 4.839.140,36 615.145,24

         Βόλος, 29 Νοεμβρίοσ 2018

  H ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

                  ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

       ΑΓΣ Υ928035                          ΑΓΣ ΑΔ 325280

Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 10261 Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 21361

Αθήνα, 3 Γεκεμβρίοσ 2018

Οι Ορκωτοί Δλεγκτές Λογιστές

Βασίλειος Ηρ. Βαρλάμης Τριαντάυσλλος Γ. Κωτσαλάς

  597235 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α.Γ.Σ.: ΑΙ 310525

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ   "ΟΙΚΟΝΟMOΓΤΝΑΜΙΚΗ"

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ

Προσ το Διοικητικό υμβοφλιο του ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  ΒΟΛΟΤ

ΜΑΣΘΑΙΟ ΓΡΑΜΗΣΙΝΟ ΚΑΡΣΟΤ ΜΙΥΑΗΛΟΤΛΑ                             ΚΟΤΣΟΡΔΒΤΘΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

Αρ. Αδείας Ο.Δ.Δ.: 0101394 Α΄ΣΑΞΗ

                                                               Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                                   Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ                    Ο ΤΝΣΑΞΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΣΗ

              31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

ΙΟΛΟΓΙΜΟ  ΣΗ  31ηρ  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2017

  ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΥΡΗΗ (1η Ιανοςαπίος 2017 - 31η Γεκεμβπίος 2017)
Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2017 Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2016

1) Στο 2017 ςυμψθφίςτθκαν υποχρεϊςεισ του Νοςοκομείου απζναντι ςε προμθκευτζσ φαρμακευτικοφ υλικοφ φψουσ  951.074,82€ μζςω του clawback που εφαρμόςτθκε και αφοροφςε το α' και β' εξάμθνο του 2016.

2) Το κόςτοσ νοςθλείασ απόρων, αναςφάλιςτων και λοιπϊν αδυνάτων κατθγοριϊν του πλθκυςμοφ ανζρχεται για τθν τρζχουςα χριςθ ςε ποςό € 1.435.555,89  και αντίςτοιχα για τθν προθγοφμενθ χριςθ ςε ποςό € 1.033.819,62. 

3)  Για τθν κατάρτιςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων εφαρμόςτθκαν οι διατάξεισ του Π.Δ.146/2003. 

4) Στουσ λογαριαςμοφσ τθσ κατάςταςθσ των αποτελεςμάτων xριςεωσ "Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν" και "Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ" περιλαμβάνεται ςυνολικό ποςό ευρϊ 20.545.632,52 € που αφορά ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ των εργαηομζνων που καταβάλλεται και επιβαρφνεται το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Το ςυνολικό κόςτοσ ευρϊ 

20.545.632,52 €  περιλαμβάνεται ωσ επιδότθςθ ςτο λογαριαςμό "Άλλα ζςοδα".  Αντίςτοιχα ςτθν προθγοφμενθ χριςθ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανιλκε ςε ποςό  19.339.954,20 €.

5) Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ αναφζρονται ςτο Γενικό Νοςοκομείο Βόλου “Αχιλλοποφλειο”.

Ζκθεςη επί των οικονομικών καταςτάςεων. Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.

Ζκθεςη Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταςτάςεων: Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου “Αχιλλοποφλειο”, οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ
και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ: Η Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ 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.
Ευθφνη του Ελεγκτή: 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 των οικονομικϊν καταςτάςεων του Νοςοκομείου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό
κατάλλθλων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του Νοςοκομείου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ 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 αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςη για γνώμη με επιφφλαξη. Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ:
1) Μζχρι και τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςασ ζκκεςισ μασ, δεν κατζςτθ δυνατόν να επαλθκευκοφν, με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ ι άλλεσ εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ, οι απαιτιςεισ από αςφαλιςτικά ταμεία (απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν), φορείσ δθμοςίου και ιδιωτϊν, ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 55.693.641,56 εκ των
οποίων ευρϊ 52.046.672,64 αφοροφν απαιτιςεισ από τον ΕΟΠΠΥ, κακϊσ και υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 6.089.422,88 και ςυνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ για το φψοσ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων αυτϊν.

2) Για απαιτιςεισ από χρεϊςτεσ διάφορουσ, δεν ςχθματίςκθκε πρόβλεψθ ποςοφ ευρϊ 431.983,51, για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθν μθ είςπραξθ των απαιτιςεων αυτϊν. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των απαιτιςεων αυτϊν, και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίηονται αυξθμζνα κατά το ποςό αυτό.
3) Λόγω τθσ ετεροχρονιςμζνθσ εντολισ ανάκεςθσ του ελζγχου δεν παραςτικαμε ςτθν απογραφι των αποκεμάτων τθσ 31/12/2017. Κατόπιν τοφτου διατθροφμε επιφφλαξθ για το φψοσ των αποκεμάτων αυτϊν. Σθμειϊνεται ότι οι διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου που αφοροφν ςτα αποκζματα χρειάηονται βελτίωςθ ωσ προσ τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του
βιβλίου αποκικθσ.
4) Με βάςθ τθν επιςτολι τθσ Νομικοφ Συμβοφλου, υφίςτανται εκκρεμείσ δικαςτικζσ διεκδικιςεισ από προμθκευτζσ, εργαηόμενουσ και τρίτουσ κατά του Νοςοκομείου, το φψοσ των οποίων ανζρχεται ςε 8.028.663,53 ευρϊ. Το Νοςοκομείο δεν ζχει εκτιμιςει το φψοσ των ενδεχόμενων ςχετικϊν επιβαρφνςεων και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ ςε

βάροσ των αποτελεςμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για τθν κάλυψθ του εν λόγω κινδφνου. Από τον ζλεγχό μασ δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφφλαξη: Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου “Αχιλλοποφλειο” για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017, ζχουν καταρτιςτεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το Π.Δ.
146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ».
Άλλο θέμα: Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν χριςθ που ζλθξε τθν τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2016 του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου “Αχιλλοποφλειο” είχαν ελεγχκεί από άλλουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ, οι οποίοι εξζδωςαν ζκκεςθ ελζγχου με θμερομθνία 21/12/2017 και τφπο Ζκκεςθσ «Γνϊμθ με Επιφφλαξθ-Θζματα Ζμφαςθσ».

Θέματα Ζμφαςησ: Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ του ελζγχου, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 1)Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ και των αποκεμάτων του Νοςοκομείου και 2) Το Γενικό Νοςοκομείο Βόλου δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά και αςφαλιςτικά και, κατά ςυνζπεια,
υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων ςτο Νοςοκομείο, κατόπιν ελζγχου για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ, οι οποίεσ δεν είναι δυνατό να προςδιοριςτοφν ςτθ παροφςα φάςθ.
Ζκθεςη επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Απαιτήςεων: 1) Δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ από τθν Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ.146/2003. 2) Σφμφωνα με τα άρκρα 27 του Ν.3599/2007 και 11 του Ν. 3697/2008, υφίςταται υποχρζωςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα
Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ όπωσ αυτά προδιαγράφονται για το Δθμόςιο Τομζα, τα οποία δεν τυγχάνουν ειςζτι εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα κατά τον χρόνο ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2017. Ωσ εκ τοφτου, θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου κατιρτιςε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Ελλθνικά

Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, που προδιαγράφονται από τισ διατάξεισ του ΠΔ.146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ».

ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ

Παηηζίων 81 & Υεύδεν
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Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 21361

Αθήνα, 3 Γεκεμβρίοσ 2018

Οι Ορκωτοί Δλεγκτές Λογιστές

Τριαντάυσλλος Γ. Κωτσαλάς

1) Στο 2017 ςυμψθφίςτθκαν υποχρεϊςεισ του Νοςοκομείου απζναντι ςε προμθκευτζσ φαρμακευτικοφ υλικοφ φψουσ  951.074,82€ μζςω του clawback που εφαρμόςτθκε και αφοροφςε το α' και β' εξάμθνο του 2016.

2) Το κόςτοσ νοςθλείασ απόρων, αναςφάλιςτων και λοιπϊν αδυνάτων κατθγοριϊν του πλθκυςμοφ ανζρχεται για τθν τρζχουςα χριςθ ςε ποςό € 1.435.555,89  και αντίςτοιχα για τθν προθγοφμενθ χριςθ ςε ποςό € 1.033.819,62. 

3)  Για τθν κατάρτιςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων εφαρμόςτθκαν οι διατάξεισ του Π.Δ.146/2003. 

4) Στουσ λογαριαςμοφσ τθσ κατάςταςθσ των αποτελεςμάτων xριςεωσ "Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν" και "Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ" περιλαμβάνεται ςυνολικό ποςό ευρϊ 20.545.632,52 € που αφορά ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ των εργαηομζνων που καταβάλλεται και επιβαρφνεται το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Το ςυνολικό κόςτοσ ευρϊ 

20.545.632,52 €  περιλαμβάνεται ωσ επιδότθςθ ςτο λογαριαςμό "Άλλα ζςοδα".  Αντίςτοιχα ςτθν προθγοφμενθ χριςθ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανιλκε ςε ποςό  19.339.954,20 €.

5) Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ αναφζρονται ςτο Γενικό Νοςοκομείο Βόλου “Αχιλλοποφλειο”.

προςάρτθμα.
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