
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Ποςά κλειόμενησ Ποςά προηγοφμενησ

 Αξία κτήςεωσ Αποςβζςεισ Αναπόςβ.αξία Αξία κτήςεωσ Αποςβζςεισ Αναπόςβ.αξία χρήςεωσ 2018 χρήςεωσ 2017

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 82.311,60 82.251,22 60,38 82.311,60 81.954,62 356,98   Ι.  Κεφάλαιο 

82.311,60 82.251,22 60,38 82.311,60 81.954,62 356,98    1. Καταβλημζνο 12.190.577,19 11.753.577,19

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

  ΙΙ. Ενςώματεσ ακινητοποιήςεισ

  ΙΙ. Διαφορζσ αναπροςαρμογήσ και επιχορηγήςεισ επενδφςεων-

Δωρεζσ παγίων 

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 4.657.319,80 4.657.319,80 4.220.319,80 4.220.319,80    3. Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 780.950,56 780.950,56

     3.   Κτίρια και τεχνικά ζργα 30.410.766,67 17.111.124,51 13.299.642,16 30.410.766,67 15.894.693,84 14.516.072,83    4. Επιχορηγήςεισ επενδφςεων 37.299.359,44 36.989.359,44

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μηχ/κόσ εξοπλιςμόσ 8.892.229,38 7.483.784,05 1.408.445,33 8.846.158,85 7.233.261,18 1.612.897,67    Mειον αποςβεςθείςεσ επιχορηγήςεισ 24.102.078,05 22.834.923,13

     5.   Μεταφορικά μζςα 16.850,05 12.117,96 4.732,09 16.850,05 10.432,96 6.417,09 13.978.231,95 14.935.386,87

     6.   Επιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 3.507.716,33 3.372.345,95 135.370,38 3.483.998,83 3.342.250,77 141.748,06   ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια

     7.   Ακινητοποιήςεισ υπο εκτζλεςη & προκαταβολζσ 213.590,00 213.590,00 0,00 0,00     5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείςεσ επιχορηγήςεισ 44.002.163,80 40.462.163,80

         φνολο ακινητοποιήςεων (ΓΙΙ) 47.698.472,23 27.979.372,47 19.719.099,76 46.978.094,20 26.480.638,75 20.497.455,45

  IV. Αποτελζςματα εισ νζο 

     Υπόλοιπο κερδϊν εισ νζον 20.907.705,60 13.549.704,63

Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 91.078.678,54 80.700.832,49

   Ι. Aποθζματα

      4. Πρϊτεσ και βοηθητικζσ φλεσ, Αναλϊςιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων Γ.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

          και Είδη ςυςκευαςίασ 1.724.172,54 1.496.119,60  ΙΙ. Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

     1. Προμηθευτζσ 6.527.214,39 6.980.848,21

   ΙΙ. Απαιτήςεισ    2α. Επιταγέσ πληρωτέεσ (μεταχρ.) 123.388,57 433.053,21

      1. Απαιτήςεισ από πϊληςη αγαθϊν και υπηρεςιϊν 63.162.140,96 50.447.680,99      4. Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλη 216.751,70 229.523,14

      2. Απαιτήςεισ από επιχορηγήςεισ και παρεπόμενεσ αςχολίεσ 148.632,90 126.191,28      5.Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 19.626,75 15.925,49

      3. Δεςμευμζνοι λογαριαςμοί καταθζςεων 1.658.991,74 211.237,58      8. Πιςτωτζσ διάφοροι 590.118,36 498.501,88

      5. Χρεϊςτεσ διάφοροι 63.805,24 69.745,84 φνολο υποχρεώςεων (ΓΙΙ) 7.477.099,77 8.157.851,93

65.033.570,84 50.854.855,69

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

     1. Λοιπά χρεόγραφα 10,21 10,21

  ΙV. Διαθζςιμα

      3. Καταθζςεισ όψεωσ και προθεςμίασ 9.375.513,73 13.223.812,84

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 76.133.267,32 65.574.798,34

Ε.   ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ Δ.   ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

    2. Ζςοδα χρήςεωσ ειςπρακτζα 2.831.030,23 2.849.217,72     2. Ζξοδα χρήςεωσ δουλευμζνα 127.679,38 63.144,07

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε) 98.683.457,69 88.921.828,49 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Δ) 98.683.457,69 88.921.828,49

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

      2. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί Δημόςιου Λογιςτικοφ 21.319.009,39 30.950.059,81       2. Πιςτωτικοί λογαριαςμοί Δημόςιου Λογιςτικοφ 21.319.009,39 30.950.059,81

      4. Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ 0,00 1.302.993,14       4. Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ 0,00 1.302.993,14

21.319.009,39 32.253.052,95 21.319.009,39 32.253.052,95

Ποςά Ποςά

κλειόμενησ προηγουμ.

 Ι.Αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ χρήςεωσ 2018 χρήςεωσ 2017

   1.  Εςοδα από πϊληςη αγαθϊν και υπηρεςιϊν 17.156.433,20 18.382.185,29

   Μείον: Κόςτοσ αγαθϊν και υπηρεςιϊν 27.760.622,55 26.192.910,56 Καθαρά αποτελζςματα (πλεόναςμα) χρήςεωσ 7.421.806,21 8.807.350,40

   Μικτά αποτελζςματα (ζλλειμμα) εκμεταλλεφςεωσ -10.604.189,35 -7.810.725,27 (+) Υπόλοιπο αποτελεςμάτων (πλεόναςμα) προηγοφμενων χρήςεων 13.549.704,63 4.812.100,07
   Πλζον: Αλλα ζςοδα 19.060.605,37 18.243.635,60 Κζρδη είσ νζο 20.971.510,84 13.619.450,47

   φνολο 8.456.416,02 10.432.910,33

   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικήσ λειτουργίασ 3.013.100,63 2.838.468,21 ΜΕΙΟΝ:

                   3. Ζξοδα  λειτουργίασ δημοςίων ςχζςεων 0,00 0,00 1. Φόροσ ειςοδήματοσ 63.805,24 69.745,84

   Μερικά αποτελζςματα (πλεόναςμα) εκμεταλλεφςεωσ 5.443.315,39 7.594.442,12 Κζρδη είσ νζο 20.907.705,60 13.549.704,63

   Πλζον: 4. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφή ζςοδα 201.301,22 191.876,68

   Ολικά αποτελζςματα (πλεόναςμα) εκμεταλλεφςεωσ 5.644.616,61 7.786.318,80

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (μείον): Εκτακτα αποτελζςματα

                  1.Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 2.010.410,39 1.640.948,64

                  3. Ζςοδα προηγοφμενων χρήςεων 115.862,95 2.126.273,34 0,00 1.640.948,64

ΜΕΙΟΝ:

                  1.Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 216.409,84 485.935,46

                  3. Ζξοδα προηγοφμενων χρήςεων 132.673,90 349.083,74 1.777.189,60 133.981,58 619.917,04 1.021.031,60

   Οργανικά και ζκτακτα αποτελζςματα (πλεόναςμα) 7.421.806,21 8.807.350,40

   Μείον: Σφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων 1.499.030,32 1.456.204,81

      Μείον : Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 1.499.030,32 0,00 1.456.204,81 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ (πλεόναςμα) 7.421.806,21 8.807.350,40

Έκθεζη επί άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων: 1) Γελ πξνβιέπεηαη ε ζύληαμε  Έθζεζεο Γηαρείξηζεο από ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ.146/2003. 2)  Σύκθσλα κε ηα άξζξα 27 ηνπ Ν.3599/2007 θαη 11 ηνπ Ν. 3697/2008, πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά πξνδηαγξάθνληαη γηα ην Γεκόζην Τνκέα, ηα νπνία δελ ηπγράλνπλ εηζέηη εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ ρξόλν ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2018. Ωο εθ ηνύηνπ, ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηήξηηζε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Πξόηππα 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ.146/2003 «Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγείαο». Σεκεηώλεηαη όηη ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαξηίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

Έμθαζη θεμάηων: Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 1) Γελ πθίζηαηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ απνζεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 2) Τν Ννζνθνκείν δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία, πέξαλ ηεο νπνίαο παξαγξάθνληαη νη νθεηιόκελνη θόξνη θαη εηζθνξέο από έκκεζνπο θαη 

παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο, θαζώο θαη νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηόπηλ ειέγρνπ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ ζηε παξνύζα θάζε. 3) Τν ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ρξήδεη βειηηώζεσλ 

θαη ξπζκίζεσλ, σο πξνο ηελ ζσζηή εθαξκνγή θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο θαη επί ηεο κεραλνγξαθηθήο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο. Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά.

* Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

* Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε. 

Αρ. Αδείασ Ο.Ε.Ε.: 0101394 Α΄ΣΑΞΗ

* Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.

Γνώμη με Επιθύλαξη: Έρνπκε ειέγμεη ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ''Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Τξηθάισλ'' (Τν Ννζνθνκείν), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε”, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ''Γεληθό  Ννζνθνκείν Τξηθάισλ'' θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 “Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγείαο”.

Βάζη για Γνώμη με Επιθύλαξη: Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο παξνύζαο έθζεζήο καο, δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπζνύλ, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, νη απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθά ηακεία (απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ), θνξείο 

δεκνζίνπ θαη ηδησηώλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 63.162.140,96, εθ ησλ νπνίσλ επξώ 58.766.628,81 αθνξνύλ ζε απαηηήζεηο από ηνλ ΔΟΠΠΥ, θαη, ζπλεπώο, δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ην ύςνο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ. 2) Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο παξνύζαο έθζεζήο καο, δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπζνύλ, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο 

ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ππνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 2.189.099,77 θαη, ζπλεπώο, δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ην ύςνο ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ. 3) Μέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο παξνύζαο έθζεζήο καο, δελ έρνπκε ιάβεη επηζηνιέο από ηέζζεξηο (4) εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) Ννκηθώλ Σπκβνύισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζρεηηθά: α) κε ηελ θπξηόηεηα ησλ αθηλήησλ θαη ηα ηπρόλ εκπξάγκαηα βάξε επ’ απηώλ θαη β) κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο πξάμεηο από ηηο νπνίεο είλαη πηζαλόλ λα πξνθύπηνπλ ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο. Σπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ ύπαξμε ηπρόλ εκπξάγκαησλ βαξώλ επί ησλ αθηλήησλ, ελώ δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα 

εθηηκήζνπκε αλ πξνθύπηεη πηζαλό πνζό δηεθδηθήζεσλ ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ην νπνίν ζα έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε..

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ην Ννζνθνκείν, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο 

δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε.

Ευθύνες ηης διοίκηζης επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων: Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 “Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγείαο”, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα εηδηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ νληόηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο.

Ευθύνες ελεγκηή για ηον έλεγχο ηων οικονομικών καηαζηάζεων: Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε 

δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. Σθάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή 

αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:

* Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. Ο 

θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.

Αθήνα, 4 επτεμβρίου 2019

ΠΛΑΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΤΣΟΡΕΒΤΘΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ

Α.Δ.Σ. : ΑΚ 296508 Α.Δ.Σ.: ΑΙ 851122 Α.Δ.Σ.: ΑΙ 310525

Σρίκαλα, 4/09/2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ O ΤΝΣΑΞΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

για την "ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ"α/α Διευθυντήσ Ιατρικήσ Τπηρεςίασ

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2018 Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2017

ημειώςεισ:

1.O ανωτζρω ιςολογιςμόσ τησ 31/12/2018 ςυντάχθηκε με βάςη τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/2003, κατόπιν διενζργειασ απογραφήσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του νοςοκομείου των πάςησ φφςεωσ απαιτήςεων, υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τουσ, όπωσ και των διαθζςιμων χρηματικϊν ποςϊν.

2. Για τη χρήςη 2018 εφαρμόςτηκαν οι ςυντελεςτζσ απόςβεςησ ςφμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013.

3. Στο λογαριαςμό τησ κατάςταςησ αποτελεςμάτων χρήςεωσ "Άλλα Ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ", περιλαμβάνεται το κόςτοσ  μιςθοδοςίασ προςωπικοφ που επιδοτείται απευθείασ από το υπουργείο, εκτόσ προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου, ποςοφ 16.271.561,12 € με ιςόποςη επιβάρυνςη του λειτουργικοφ κόςτουσ του 

Νοςοκομείου. Αντίςτοιχα ςτην προηγοφμενη χρήςη το κόςτοσ μιςθοδοςίασ ανήλθε ςε ποςό 15.061.430,31€.

4. Το κόςτοσ των παρεχόμενων αγαθϊν και υπηρεςιϊν & διοικητικήσ λειτουργίασ  λόγω τησ τήρηςησ τησ Αναλυτικήσ Λογιςτικήσ Εκμεταλλεφςεωσ προςδιορίςτηκε εςωλογιςτικά.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜAΣΩΝ ΧΡΗΕΩ 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018)

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2018 Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2017

5η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018

14η Χρήςη (01/01/2018 - 31/12/2018)
(Ποςά ςε Ευρώ)

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ
Προσ το Διοικητικό υμβοφλιο του ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

Βαζίλειος Η. Βαρλάμης
Ορκωηός Δλεγκηής Λογιζηής

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ.: 10261

Γεράζιμος Γ. Ρομποηής
Ορκωηός Δλέγκηής Λογιζηής

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ.: 42121

ΓΙΔΘΝΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ
Παηηζίων 81 & Υεύδεν
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 111


