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1. Γήπεδα - νηθόπεδα
2.Αγξνί, Φπηείεο, Γάζε
3. Κηίξηα & ηερληθά έξγα
4. Μερ/ηα-ηερ.εγθαη. & ινηπόο κερ.εμνπι.
5. Μεηαθνξηθά Μέζα
6. Δπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο
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INFORMATICS INFORMATICS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
DEVELOPMENT
AGENCY
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
DEVELOPMEN
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Date: 2018.12.28 12:58:36
EET
Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
T859.990,69
AGENCY
4η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Π.Γ.Ν.Θ
ΑΥΕΠΑ
52.914,33
84.236,50
Ι. Κεθάιαην
884.790,69
831.876,36
775.754,19
Reason:
ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2017
ΑΠΟΒΔΔΙ

ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2016

ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΧ

ΑΠΟΒΔΔΙ

884.790,69

831.876,36

52.914,33

859.990,69

775.754,19

2.273.965,80
3.032,55
3.686.718,15
19.902.524,61
461.445,02
7.180.748,12
33.508.434,25
34.393.224,94

0,00
0,00
2.340.162,03
17.818.736,98
439.027,57
6.668.328,99
27.266.255,57
28.098.131,93

2.273.965,80
3.032,55
1.346.556,12
2.083.787,63
22.417,45
512.419,13
6.242.178,68
6.295.093,01

2.273.965,80
3.032,55
3.686.533,51
19.643.390,34
461.445,00
6.969.426,84
33.037.794,04
33.897.784,73

0,00
0,00
2.192.700,69
17.349.023,25
417.428,12
6.518.299,55
26.477.451,61
27.253.205,80

84.236,50 Athens
1. Καηαβεβιεκέλν
Location:

2.273.965,80
3.032,55
1.493.832,82
2.294.367,09
44.016,88
451.127,29
6.560.342,43
6.644.578,93

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ
Ι. Απνζέκαηα
4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθεο ύιεο, Αλαιώζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο

4.495.409,21
4.495.409,21

ΙΙ. Απαηηήζεηο
1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ & ππεξεζηώλ
Μείνλ: πξνβιέςεηο
2. Απαηηήζεηο από επηρνξ/ζεηο & παξ/λεο αζρνιίεο
3. Γεζκεπκέλνη ινγ/κνη θαηαζέζεσλ
4.Δπηζθαιείο - Δπίδηθεο απαηηήζεηο θαη ρξεώζηεο
Μείνλ: πξνβιέςεηο
5. Φξεώζηεο Γηάθνξνη

132.803.828,46
28.306.719,82

1.506.267,42
1.506.267,42

ΙΙ. Γηαθνξέο αλαπξ/γήο-Δπηρ.επελδύζ
3. Γσξεέο παγίσλ
3α Κιεξνδνηεκαηα

4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
ΙΙΙ. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
3. Δηδηθά απνζεκαηηθά
ΙV. Απνηειέζκαηα εηο λέν
Υπόινηπν απνηειεζκάησλ εηο λέν
Υπόινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγ. Φξήζεσλ

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)
Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ
1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

95.453.950,19
64.719,61

95.389.230,58
69.974,07
85.444,50

3.802.760,94
3.728.103,39

0,00
176.973,96
104.890.676,37

IV. Γηαζέζηκα
3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο

ύλνιν θπθινθ/ληνο ελεξγ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV)

4.849.418,36
4.849.418,36

104.497.108,64
131.140,60
85.453,17

ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2017
ΥΡΗΗ 2016

ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ

74.657,55
161.267,42
95.780.574,12

20.048.638,81
20.048.638,81

17.629.300,17
17.629.300,17

129.434.724,39

118.259.292,65

10.932.787,12
10.932.787,12

6.250.421,05
6.250.421,05

2. Λνηπέο Πξνβιέςεηο

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ι. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
4.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Πξνκεζεπηέο
5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
8. Πηζησηεο δηαθνξνη

ύλνιν ππνρξεώζεωλ
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)

146.662.604,52

131.154.292,63

652.442,45
73.059.833,19

815.865,31
77.656.220,39

363.138,47

549.110,01

74.075.414,11

79.021.195,71

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

466.871,63

466.871,63

1.407.150,51
2.280.982,74
2.154.545,89
5.842.679,14

1.416.732,58
2.304.478,88
2.162.221,97
5.883.433,43

48.069.005,24

48.069.005,24

17.659.260,66
55.842.288,50
73.501.549,16

-12.185.626,55
68.027.915,05
55.842.288,50

127.880.105,17

110.261.598,80

29.021,91
270.868,04
299.889,95

57.158,16
270.868,04
328.026,20

14.265,50

109.468,64

15.878.246,00
206.907,78
47.100,48
2.051.771,72
18.184.025,98

16.295.104,13
241.937,51
51.421,76
3.202.579,66
19.791.043,06

18.198.291,48

19.900.511,70

277.098,45

664.155,93

7.219,47

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)

0,00

284.317,92

664.155,93

146.662.604,52

131.154.292,63

652.442,45
73.059.833,19

815.865,31
77.656.220,39

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ
3. Φξεσζηηθνί Λνγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξαγκ. αζθαιεηώλ &
ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ

1. Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ
3. Πηζησηηθνί Λνγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξαγκ. αζθαιεηώλ &
ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ

363.138,47

549.110,01

74.075.414,11

79.021.195,71

ΗΜΔΙΧΔΙ:

1.Για τη χρήςη 2017 όπωσ και την χρήςη 2016 εφαρμόςτηκαν οι ςυντελεςτζσ απόςβεςησ ςφμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.
2. Οι ληφθείςεσ επιχορηγήςεισ ςτη χρήςη 2017 για εξόφληςη προμηθευτών ανήλθαν ςε 28.291.356,91 €
3.Στο λογαριαςμό τησ κατάςταςησ αποτελεςμάτων χρήςεωσ "Άλλα Έςοδα εκμεταλλεφςεωσ", περιλαμβάνεται το κόςτοσ μιςθοδοςίασ προςωπικοφ που επιδοτείται απευθείασ από το ΥΥΚΑ, εκτόσ προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου, ποςοφ 30.663.569,59 € με ιςόποςη επιβάρυνςη του λειτουργικοφ κόςτουσ του
Νοςοκομείου.
4. Από το ςυνδυαςμό των άρθρων 2 & 21 του Ν. 4238/14, τα Κζντρα Υγείασ Σοχοφ και Μαδφτου με τα Περιφερειακά Ιατρεία αυτών μεταφζρονται και εντάςςονται από 1/1/2015 ςτην οργανωτική δομή τησ 4ησ Δ.Υ.Πε.
5. Το κόςτοσ δωρεάν νοςηλίασ που αφορά τη κλειόμενη χρήςη 2017 ανζρχεται ςε ποςό 438.475,99 €.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017

1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ: Άιια έζνδα
Σύλνιν
Μείνλ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ:
4. Πηζησηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έζνδα
Μείνλ:
3. Φξεσζηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έμνδα
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο

ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2016

48.952.167,75
71.740.883,20
-22.788.715,45
64.979.614,37
42.190.898,92
4.923.408,16
37.267.490,76

40.364.632,57
65.343.088,36
-24.978.455,79
35.135.186,65
10.156.730,86
4.139.874,07
6.016.856,79

285.962,29

184.871,96

205,26

ΙΙ. ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ): Έθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα & Αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Μείνλ:
1. Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα έμνδα
2. Έθηαθηεο δεκίεο
3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο
Οξγαληθά & Έθηαθηα Απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκίεο)
Μείνλ:
Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017

ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2017

Ι. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ

285.757,03
37.553.247,79

149,87

7.112.085,79
1.879.169,74
2.271.192,67
11.262.448,20
1.851,25
0,00
2.686.222,16
28.291.356,91

30.979.430,32

184.722,09
6.201.578,88

ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2017

Καζαξά απνηειέζκαηα πιεόλαζκα ή έιιεηκκα ρξήζεσο
Υπόινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγ.ρξήζεσλ
Απνηέιεζκα (Απέληαμε Κ.Υ. Ν.4238/14)
ύλνιν
Μείνλ:
1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Πιενλάζκαηα πξνο δηαζέζε

Η δηάζεζε ηνπ πιενλάζκανο γίλεηαη ωο εμήο:
5. Υπόινηπν πιενλάζκαηνο εηο λέν

17.836.265,67
55.842.288,50
0,00
73.678.554,17

ΠΟΑ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ 2016

-12.024.349,35
68.027.915,05
0,00

56.003.565,70

177.005,01
73.501.549,16

55.842.288,50

73.501.549,16

55.842.288,50

161.277,20

4.653.472,45
3.948,93
0,00
4.657.421,38
11.305,57
22.571.962,00
132.058,94
168.023,10

-19.716.982,12
17.836.265,67

845.033,95
845.033,95

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (θέξδε ή δεκηέο) ΥΡΗΔΧ

22.883.349,61

-18.225.928,23
-12.024.349,35

1.087.035,25
0,00

1.087.035,25

17.836.265,67

0,00
-12.024.349,35

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 29 IOYNIOY 2018
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
& ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ
Γηα ηελ εηαηξία "Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΤ Α.Δ."

ΠΑΝΟ ΑΝΑΣΑΙΟ
Α.Γ.Σ Υ 738193

ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΒΑΙΛΔΙΟ
Α.Γ.Σ. ΑΗ 170626

ΑΜΑΝΑΣΙΓΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗ
Α.Γ.Σ ΑΒ 707260

ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΟΡΔΣΗ
ΑΡ. ΑΓΔΙΑ 0117042 Α’ ΣΑΞΗ
Α.Γ.Σ. ΑΚ 928407

Έθζεζε Αλεμάξηεηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ "ΑΥΔΠΑ"
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ "ΑΦΔΠΑ", νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ, θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό
πξνζάξηεκα ηεο ρξήζεο.
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο ''Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε'', νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ "ΑΦΔΠΑ", θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 "Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγεία".
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε ην εμήο ζέκα: Σηηο «Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ & ππεξεζηώλ» θαη «Απαηηήζεηο από επηρνξεγήζεηο θαη παξεπόκελεο αζρνιίεο» πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 2.550 ρηι., πεξίπνπ. Καηά ηελ εθηίκεζή καο, καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ηζόπνζε πξόβιεςε. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ από πώιεζε αγαζώλ & ππεξεζηώλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα θαηά επξώ 2.550 ρηι..
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 παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο ''Δπζύλεο ειεγθηή'' γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ην
Ννζνθνκείν 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 ελνπνηεκέλσλ 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 ηε γλώκε καο.
Έκθαζε Θεκάηωλ
Φσξίο λα δηαηππώλνπκε πεξαηηέξσ επηθύιαμε ζηελ γλώκε καο θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ θαη ηηο ζεκεηώζεηο ηεο Γηνίθεζεο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:
1. Σηε ζεκείσζε 13.3. ηνπ πξνζαξηήκαηνο ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από ηξίηνπο, δηεθδηθώληαο απνδεκηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 37.637.680,64. Η ηειηθή έθβαζε ησλ αγσγώλ απηώλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί
νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αγσγέο απηέο.
2. Γελ καο πξνζθνκίζηεθαλ ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ ύπαξμε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, είηε γηα θηλδύλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα απνκεηώλνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 "Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγεία", όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
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 ηελ 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.
Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 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.
Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ
λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Τα ζπκπεξάζκαηά καο
βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην Ννζνθνκείν λα παύζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ πξνζαξηήκαηνο, 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.
Έθζεζε επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεωλ
Η Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηήξηηζε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ.146/2003 «Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγείαο». Τν Ννζνθνκείν εθάξκνζε νξζά ην Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Υγείαο (Π.Γ. 146/2003).
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