5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014
10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως

Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

82.311,77

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αναπόσβ.αξία

80.673,85

Αξία κτήσεως

1.637,92

82.311,77

Αποσβέσεις

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αναπόσβ.αξία

79.889,15

2.422,62

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

11.757.595,53

11.757.595,53

780.950,56
16.679.007,81
17.459.958,37

780.950,56
17.035.916,87
17.816.867,43

40.510.369,96

30.426.369,96

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και
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

4.220.319,80
30.410.766,67

0,00
12.245.401,83

4.220.319,80
18.165.364,84

4.220.319,80
30.410.766,67

0,00
11.028.971,16

4.220.319,80
19.381.795,51

7.758.570,98
16.850,10

6.811.951,45
5.377,96

946.619,53
11.472,14

6.995.944,12
16.850,10

6.731.433,79
3.692,96

264.510,33
13.157,14

3.442.511,59
45.849.019,14

3.359.572,68
22.422.303,92

82.938,91
23.426.715,22

3.417.804,43
45.061.685,12

3.300.236,46
21.064.334,37

117.567,97
23.997.350,75

επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
III. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις
IV. Αποτελέσματα εις νέο
Πλεόνασμα χρήσης

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Aποθέματα

Υπόλοιπο ελλείμματος προηγουμένων χρήσεων
Έλλειμμα εις νέον

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

1.164.002,17

1.018.149,00

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες

37.419.256,06
58.865,96

25.836.551,62
58.690,73

3. Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων

38.751,09
952,40
37.517.825,51

15.705,39
1.246,98
25.912.194,72

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10,21

10,21

1. Προμηθευτές
4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη

ΙΙ. Απαιτήσεις

3.368.237,63

4.979.303,53

-11.225.054,50
-7.856.816,87

-16.204.358,03
-11.225.054,50

61.871.106,99

48.775.778,42

136.219,62

136.219,62

8.107.860,14
129.461,58

6.834.450,68
140.537,93

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

ΙΙI. Χρεόγραφα
1. Λοιπά χρεόγραφα

1. Προβλέψεις για αποζημιωση προσωπικού λόγω
εξόδου από υπηρεσία

5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

8. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

5.702.510,96

4.161.644,53

44.384.348,85

31.091.998,46

3.076.296,13

2.295.217,90

70.888.998,12

57.386.989,73

16.542.456,50
16.542.456,50

24.327.022,27
24.327.022,27

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

31.132,51

36.182,72

376.410,01
8.644.864,24

944.735,37
7.955.906,70

236.807,27

519.084,99

70.888.998,12

57.386.989,73

16.542.456,50
16.542.456,50

24.327.022,27
24.327.022,27

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Στους λογαριασμούς της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσεως " Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και " Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" περιλαμβάνονται και ποσά ευρώ 17.283.027,88 και 2.356.782,66 αντίστοιχα που αφορά το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων που καταβάλλεται και
επιβαρύνεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το συνολικό κόστος ευρώ 19.639.855,54 περιλαμβάνεται ως επιδότηση στο λογαριασμό " Άλλα έσοδα".
2) Το κόστος δωρεάν νοσηλείας ανέρχετα σε:

ευρώ: 526.882,27

3) Ο Ισολογισμός αναφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Κ.Υ. Πύλης, Κ.Υ. Καλαμπάκας και Κ.Υ. Φαρκαδώνας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Ποσά

Ποσά

κλειόμενης

προηγούμενης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

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

12.701.076,41
28.450.920,28
-15.749.843,87

16.867.299,91
30.226.953,90
-13.359.653,99

19.747.046,08

21.049.601,84

3.997.202,21
1.849.161,08
55.911,44

0,00

Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

3.368.237,63
-11.225.054,50
-7.856.816,87

4.979.303,53
-16.204.358,03
-11.225.054,50

7.689.947,85
2.999.059,20
53.197,44

1.905.072,52
2.092.129,69

60.894,98

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων

3.052.256,64
4.637.691,21

52.383,50
60.894,98

0,00

2.153.024,67

52.383,50
4.690.074,71

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1.096.978,52

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

161.544,05

1.085.024,92
1.258.522,57

42.459,21

1.127.484,13

ΜΕΙΟΝ :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

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)

43.309,61
1.358.754,25
1.358.754,25

750.797,22
43.309,61
3.368.237,63

87.458,09
1.481.712,80
1.481.712,80

0,00
3.368.237,63

838.255,31
4.979.303,53
0,00
4.979.303,53

Τρίκαλα 29 Ιουνίου 2015
O Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων

Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος

για την "ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ"

ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ
Α.Μ.19689 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Μ.101394 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου "Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου ''Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων'' οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Δ-Ι “Αποθέματα” Ευρώ 1.164.002,17 αναφέρεται στην απογραφή και αποτίμηση των αποθεμάτων των κεντρικών αποθηκών και των ενδιάμεσων σταθμών (κλινικές). Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι απαιτείται βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών
επί της απογραφής και αποτίμησης των αποθεμάτων. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της απογραφής τέλους χρήσεως ήταν προγενέστερη της ημερομηνίας διορισμού μας ως ελεγκτών δεν κατέστη εφικτή η επαλήθευση της απογραφής με την εφαρμογή εναλλακτικών
διαδικασιών. 2) Από τον έλεγχο του λογαριασμού του Ενεργητικού Δ-ΙΙ-1 ''Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών'' και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της εκθέσεως μας, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες απαιτήσεις από δέκα επτά
(17) ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ποσού ευρώ 37.234.962,50, από τις οποίες συνολικό ποσό ευρώ 629.583,32 παραμένει ακίνητο τουλάχιστον για ένα έτος και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων αυτών. 3) Στον λογαριασμό '' Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών'' της κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως δεν έχουν συμπεριληφθεί μη τιμολογημένα έσοδα προς τον ΕΟΠΥΥ, για το διάστημα Απρίλιο 2014 έως Δεκέμβριο 2014, που κατά την εκτίμηση μας ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.170.000,00 περίπου, με αποτέλεσμα τα Ιδία κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης να
εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 4) Για την επιβεβαίωση του λογαριασμού του παθητικού «Προμηθευτές» ζητήσαμε εξωτερικές επιβεβαιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 5.232.768,69. Μέχρι ημερομηνίας του ελέγχου μας λάβαμε επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού ευρώ 1.950.314,37. Δεν κατέστη δυνατόν να
επαληθεύσουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές με λοιπές εναλλακτικές διαδικασίες και συνεπώς διατηρούμε σχετική επιφύλαξη για το ακριβές ύψος του εν λόγω λογαριασμού. 5) Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της εκθέσεως μας δεν έχουμε λάβει επιστολή από 1 εκ των 8 Νομικών Συμβούλων
του Νοσοκομείου για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη για τυχόν επιπρόσθετες αγωγές κατά του Νοσοκομείου. 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 2014, 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 τέθηκαν στη διάθεση μας στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πρόσφατη απογραφή των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Νοσοκομείου και δεν πιστοποιήθηκε από τον Νομικό Σύμβουλο του Νοσοκομείου ή από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο η κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματων βαρών. 2) Δεν μας
προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης είτε για κινδύνους που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του Νοσοκομείου είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του Νοσοκομείου. 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.Άλλο θέμα: Oι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου ''Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων''
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 ελέγχθηκε από τους άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι εξέφρασαν γνώμη με επιφύλαξη και θέματα έμφασης την 30η Ιουλίου 2014 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών
θεμάτων: 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, 31 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8, 10434. Αθήνα Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 170 & Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40
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