
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 295.112,29 286.169,47 8.942,82 294.621,52 282.808,52 11.813,00 Ι. Κεφάλαιο

295.112,29 286.169,47 8.942,82 294.621,52 282.808,52 11.813,00 1. Καταβλημένο 12.476.950,66 12.476.950,66

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Δωρεές παγίων 84.910.495,53 10.786.266,19
1. Γήπεδα -Οικόπεδα 10.664.405,88 0,00 10.664.405,88 10.664.405,88 0,00 10.664.405,88 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.673.690,88 4.333.533,61
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 88.584.186,41 15.119.799,80

3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 79.655.930,97 4.758.068,69 74.897.862,28 5.503.021,23 1.612.923,79 3.890.097,44
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 10.205.813,21 6.377.175,91 3.828.637,30 10.123.252,42 5.708.009,00 4.415.243,42 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
5. Μεταφορκά Μέσα 395.746,81 365.626,19 30.120,62 395.746,79 351.329,14 44.417,65 3.Ειδικά Αποθεματικά 14.457.779,71 106.141.134,15

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.553.397,18 3.218.621,63 334.775,55 3.500.469,76 3.077.905,74 422.564,02
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 11.070,00 0,00 11.070,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 104.735.294,05 14.719.492,42 90.015.801,63 30.457.966,08 10.750.167,67 19.707.798,41 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον 30.833.752,32 1.320.065,62
Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες  Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων εις νέον 46.257.167,54 44.937.101,92
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 77.090.919,86 46.257.167,54

ΙΙΙ.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.641,23 2.641,23
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓΙΙΙ) 90.018.442,86 19.710.439,64 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 192.609.836,64 179.995.052,15

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά 6.163.663,46 5.059.887,45

6.163.663,46 5.059.887,45

ΙΙ. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 98.184.133,48 187.371.888,93 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 194.480,85 258.855,00
Μείον προβλέψεις 14.689.863,04 83.494.270,44 10.782.467,15 176.589.421,78 2. Λοιπές προβλέψεις 146.735,00 146.735,00
5.Χρεώστες διάφοροι 573.671,29 242.269,14 341.215,85 405.590,00

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.542.334,56 1.599.165,00
85.610.276,29 178.430.855,92 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
III. Χρεόγραφα 1. Προμηθευτές 24.026.174,01 30.169.065,07
3.Λοιπά χρεόγραφα 0,00 0,00 2α.Επιταγές πληρωτέες (μη εμφανισθείσες) 80,93 80,93
Μείον προβλέψεις υποτιμήσεως 0,00 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 191.656,18 93.290,74

0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00

ΙV. Διαθέσιμα 8. Πιστωτές διάφοροι 2.332.166,23 2.163.441,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 29.248.550,21 7.484.959,13 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 26.550.077,35 32.425.878,10

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 121.022.489,96 190.975.702,50

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2.275,00 2.275,00 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 5.500,00 0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 9.516.626,16 4.013.274,54 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.062.146,96 1.886.984,43

9.518.901,16 4.015.549,54 1.067.646,96 1.886.984,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 220.568.776,80 214.713.504,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 220.568.776,80 214.713.504,68

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,19 0,19 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,19 0,19
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 81.216.702,15 86.243.503,36 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 81.216.702,15 86.243.503,36
3.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων, εμπράγμ.ασφαλ. & αμφ/ρών συμβ. 0,00 190.245,00 3.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων, εμπράγμ.ασφαλ. & αμφ/ρών συμβ. 0,00 190.245,00

81.216.702,34 86.243.503,55 81.216.702,34 86.243.503,55

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 48.540.031,35 38.076.171,93 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως 30.954.027,34 1.386.209,11
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 69.167.906,84 55.698.456,35 46.257.167,54 44.937.101,92
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -20.627.875,49 -17.622.284,42 Σύνολο 77.211.194,88 46.323.311,03

Πλέον: Άλλα έσοδα 66.454.249,44 36.589.859,75
Σύνολο 45.826.373,95 18.967.575,33 120.275,02 66.143,49

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9.948.979,94 17.527.784,22 Πλεόνασμα εις νέο 77.090.919,86 46.257.167,54

             3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 9.948.979,94 0,00 17.527.784,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 35.877.394,01 1.439.791,11
ΠΛΕΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 251.009,35 71.644,07
ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 251.009,35 4.482,00 67.162,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 36.128.403,36 1.506.953,18

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.583.768,10 257.453,65
              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.430.991,06 2.004.143,37
              4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 27.939,00 3.042.698,16 0,00 2.261.597,02
ΜΕΙΟΝ:  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 886.228,08
              2. Έκτακτες ζημιές 4.044.040,19 35.018,13
              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 265.638,10 371.279,34
              4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 3.907.395,89 8.217.074,18 -5.174.376,02 0,00 1.292.525,55 969.071,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 30.954.027,34 1.506.953,18

ΜΕΙΟΝ:
              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 3.972.685,70 803.203,66
              Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 3.972.685,70 0,00 803.203,66 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 30.954.027,34 1.506.953,18

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΗ - 406226  Α.Δ.Τ. ΑΗ - 919836 Α.Δ.Τ. ΑΗ - 914823 Α.Δ.Τ.  ΑΕ 031875

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 5203-Α' Τάξης

Αθήνα 18.10.2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κρίτων Τζαβέλλας Ανδρέας Ν. Χαρτοφύλαξ 

ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 12341 Α.Μ. ΣΟΕΛ 41241

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μέλος της  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Π.Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δ.Υ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015 Ποσά κλειόμενηςΠοσά προηγούμενης
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016  ( 01.01.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015 Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2016

Ποσά 

προηγούμενης 

(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμ.χρήσεων

(-) : Φόρος εισοδήματος

Αλεξανδρούπολη 21 Σεπτεμβρίου 2018

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Έβρου

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Αρνητική Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Αρνητική Γνώμη”, οι συνημ μένες οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Νοσοκομείου «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2 003.  

Βάση για Αρνητική Γνώμη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1.  Από τον έλεγχο μας προέκυψε πως οι λογαριασμοί του πάγιου ενεργητικού στην κατηγορία «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» συνολικού ύψους ευρώ 90 εκ. δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ακίνητων (γήπεδα & κτηριακές εγκαταστάσεις) τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή 

χρησιμοποιούνται από το ΠΓΝ Έβρου καθώς επίσης και το σύνολο του εξοπλισμού (τεχνολογικός & ξενοδοχειακός) του νοσοκομείου. Α πό την πλευρά μας, λόγω έλλειψης πληροφόρησης και παροχής τεκμηριωμένων στοιχείων από την διοίκηση αναφορικά με την ποσοτική καταμέτρηση και την αποτίμηση τους, δεν 

κατέστη εφικτό να προσδιορισθεί ή πιθανολογηθεί επαρκώς η συνολική αξία των παγίων στοιχείων τα οποία και δεν περιλαμβάνονται στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του νοσοκομείου. Η απεικόνιση των παγίων αυτών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αποτελ εί σημαντικό τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων του νοσοκομείου για το οποίο δεν έχουμε λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Επιπρόσθετα από τον έλεγχο μας προκύ πτουν ενδείξεις, αναφορικά με ελλείψεις στις διαδικασίες καταγραφής και διαχείρισης των παγίων στοιχείων, οι οποίες εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες ως προς την ορθή αποτύπωση 

του συνόλου των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Θεωρούμε πως οι αποκλίσεις αυτές έχουν σημαντική επίδραση επί των αποτελεσμάτων τη ς κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων καθώς και επί της καθαρής θέσης του νοσοκομείου. 2. Το κονδύλι του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Πρώτες & βοηθητικές ύλες -

Αναλώσιμα υλικά» ύψους ευρώ 6,16 εκ. αφορά στην αποτίμηση της απογράφης των κεντρικών αποθηκών και των τμημάτων (κλινικών) το υ νοσοκομείου την 31η Δεκεμβρίου 2016. Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργήσαμε παρατηρήθηκε πλήθος αποκλίσεων στις απογραφικές καταστάσεις των συνεργείων 

απογράφης σε σχέση με την αποτύπωση των αποθεμάτων τέλους χρήσης στο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης των αποθηκών του νοσ οκομείου, επίσης από τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την διάρκεια της απογραφικής διαδικασίας παρατηρήθηκαν σημαντικές παρεκκλίσεις από τις απογραφικές οδηγίες 

που δοθήκαν στα εκάστοτε απογραφικά συνεργεία από την διοίκηση, τα παραπάνω υποδηλώνουν σημαντικές ελλείψεις στον σχεδιασμό, εφαρμογή και επίβλεψη των εσωτερικών δικλίδων ασφάλειας και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του νοσοκομείου αναφορικά με την διαχείριση, εσωτερική διακίνηση και 

αποτύπωση  των αποθεμάτων καθώς και των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές του νοσοκομείου. Περεταίρω και από τις λοιπές ελεγκ τικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν δεν κατέστη δυνατή η ακριβής επιβεβαίωση του υπολοίπου αυτού. Θεωρούμε πως οι αποκλίσεις αυτές έχουν σημαντική επίδραση επί των 

αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης καθώς και επί της καθαρής θέσης του νοσοκομείου. 3. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και προς επιβεβαίωση του υπολοίπου του κονδυλίου του ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού ευρώ 87,40 εκ. αποστείλαμε επιβεβαιωτικές επιστολές για σύνολο 

απαιτήσεων ύψους ευρώ 86,52 εκ. (ποσοστό 98,99% επί του συνόλου), έως την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει απάντηση προς επιβεβαίωση  των υπολοίπων αυτών. Από τις περεταίρω εναλλακτικές διαδικασίες που εφαρμοστήκαν προς επιβεβαίωση τω ν προαναφερόμενων απαιτήσεων καθώς 

και σχετικά  με την αναγνώριση των εσόδων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών υπήρξε διασφάλιση ως προς τις κινήσεις που αφορού ν στη χρήση 2016 πάραυτα διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, στα αποτελέσματα 

της κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου από τυχόν διαφορές που δύναται να προκύψο υν από προηγούμενες χρήσεις. 4. Σε προγενέστερες οικονομικές χρήσεις εντοπίστηκε σημαντική υπεξαίρεση των διαθεσίμων του νοσοκομείου από υπάλληλο του. Οι υπεξαιρέσεις 

διενεργήθηκαν κυρίως εις βάρος των ημερήσιων και λοιπών εισπράξεων, των αποδόσεων παρακρατούμενων φόρων, ασφαλιστικών εισφορώ ν και διαφόρων κρατήσεων με παραποίηση παραστατικών και παράκαμψη των δικλείδων ασφάλειας της ταμειακής διαχείρισης του νοσοκομείου. Για την απεικόνιση των 

παραπάνω υπεξαιρέσεων το νοσοκομείο έχει αναγνωρίσει στην κλειόμενη και σε προηγούμενες χρήσεις και σύμφωνα με το σχετικό πόρ ισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Προνοίας απαίτηση ύψους ευρώ 442 χιλ. Επισημαίνεται πως στην κλειόμενη χρήση τα απ οτελέσματα χρήσεως έχουν 

προσαυξηθεί με το ποσό των ευρώ 210 χιλ. λόγο του σχηματισμού της απαίτησης αυτής. Περεταίρω η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έ χει προσδιορίσει τον βαθμό ανακτησιμότητας της σχηματισμένης απαίτησης ώστε να προχωρήσει σε αντίστοιχη απομείωση της. Η υπεξαίρεση των διαθέσιμων του νοσοκομείου επί 

τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους καταδεικνύει τις σημαντικές ελλείψεις αλλά και την αναποτελεσματικότητα στον σχεδι ασμό, εφαρμογή, λειτουργία και επίβλεψη των εσωτερικών δικλίδων ασφάλειας και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του νοσοκομείου αναφορικά με την ταμειακή και γενικότερα 

την οικονομική διαχείριση του, θέματα που επηρεάζουν σημαντικά και την παραγωγή των οικονομικών στοιχείων – πληροφοριών που τροφοδοτούν τις οικονομικές καταστάσεις.  5. Το κονδύλι των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ύψους ευρώ 9,52 εκ. περιλαμβάνει  ποσό ευρώ  

2,54 εκ. που αφορά στην ένταξη του νοσοκομείου στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής της νοσοκομειακής και φαρμακευτικής δαπάνη ς του Υπουργείου Υγείας όσο αφορά τις υποχρεώσεις του προς συγκεκριμένους προμηθευτές. Το συνολο των χρηματικών επιστροφων που ε μπίπτουν στον προαναφερόμενο 

μηχανισμό θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να παρουσιάζονται σε απομειώση του κονδυλίου των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. 6. Ο λογαριασμός της καθαρής θέσης «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» συνολικού ύψους ευρώ 3,67 εκ. αφορά στην αναπόσβεστη αξία των επιχ ορηγήσεων που έχει λάβει το νοσοκομείο για 

επενδυτικές δαπάνες. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε στο σύνολο του το κονδύλι αυτό διότι δε μας δόθηκ ε επαρκής πληροφόρηση από την διοίκηση για το ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει το νοσοκομείο για επενδυτικούς σκοπούς έως τ ην 31-12-2016 καθώς και για το σύνολο των 

επενδυτικών δαπανών που έχει πραγματοποιήσει μέσω των επιχορηγήσεων αυτών ώστε να επαληθευτεί από εμάς ο σωστός υπολογισμός τ ων αναλογουσών αποσβέσεων των επιχορηγήσεων, η αναπόσβεστη τους αξία καθώς και τυχόν κονδύλια επιχορηγήσεων τα οποία παραμένουν αδιάθετα στο χρηματικό 

υπόλοιπο του νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος του κονδυλίου αυτού καθώς και για ενδεχόμενη επίδραση του επί των αποτελεσμάτων της χρήσης και των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων.7. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και προς επιβεβαίωση του υπολοίπου του 

κονδυλίου του παθητικού «Προμηθευτές» ποσού ευρώ 24,03 εκ. αποστείλαμε επιστολές για σύνολο υποχρεώσεων ύψους ευρώ 10,65 εκ. (ποσοστό 44,32% επί του συνόλου), έως την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου μας έχουμε λάβει απαντήσεις ανερχόμενες σε 27,89% της αξίας των απεσταλμένων επιβεβαιωτικών 

επιστολών και από αυτές το ποσοστό επιβεβαίωσης ανέρχεται σε 14,34%. Δεδομένου του χαμηλού ποσοστού επιβεβαίωσης προχωρήσαμε σε επιπρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης υπολοίπων από τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσουμε υπόλοιπα ύψους ευρώ 1,7 ε κ. για το λόγο αυτό διατηρούμε 

επιφύλαξη σχετικά με το υπόλοιπο του κονδυλίου αυτού καθώς και για ενδεχόμενη επίδραση του επί των αποτελεσμάτων της χρήσης κ αι των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων. 8. Ο λογαριασμός του παθητικού «Πιστωτές διάφοροι» ποσού ευρώ 2,33 εκ. αφορά κυρίως σε υποχρεώσεις του νοσοκομείου προς 

την Δ.Υ.Πε. ανερχόμενες σε ευρώ 2,02 εκ. εκ των οποίων ευρώ 1,90 εκ. αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Από τον έλεγχο μας προέκυψ ε επιβεβαίωση ως προς τις κινήσεις που αφορούν την κλειόμενη χρήση για τα ποσά που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις διατηρού με επιφύλαξη τόσο για τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις τους στους λογαριασμούς των υποχρεώσεων προς πιστωτές, όσο και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και προηγούμενων χρ ήσεων και στα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου για τυχόν διαφορές που δύναται να προκύψουν από προηγούμενες χρήσεις. 9. Έως την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου 

μας λάβαμε απαντητική επιστολή από ένα νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου αναφορικά με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του και γι α τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Στην επιστολή του δεν αναφέρονται αξιώσεις τρίτων κατά του νοσοκομείου ούτε εκκρεμείς υποθέσει ς. Οι επιστολές προς τους υπόλοιπους 

νομικούς συμβούλους του νοσοκομείου έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δεν έχουν απαντηθεί. Λόγω του γεγονότος αυτού, δ ιατηρούμε επιφύλαξη για λοιπές ενδεχόμενες αγωγές τρίτων, λοιπές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις καθώς και για το ιδιοκτησιακό κα θεστώς και για τυχόν βάρη επί των ακινήτων 

του νοσοκομείου. 10. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων έως το 2016.  Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Το νοσοκομείο δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 

των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 

τυχόν απαιτείται. 11. Το νοσοκομείο έχει υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν. 3697/2008 άρθρο 11 σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χ ρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ως προδιαγράφονται για τον Δημόσιο Τομέα. Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάχτηκαν βάσει των προαναφερόμενων 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν μας γνωστοποιήθηκαν για τη χρήση 2016. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχτεί  σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 κλαδικό λογιστικό σχέδιο δημοσίων μονάδων υγείας. 12. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που μπορούν να 

απομειώσουν την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού καθώς και των αποθεμάτων του νοσοκομείου.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο ι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχοτων οικονομικών καταστάσεων”. 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Δημόσια Μονάδα Υγείας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίο υ Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχ ύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για γνώμη με επιφύλαξη.

Άλλο Θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι εξέφρασαν αρνητική γνώμη την 10η Ιανουαρίου 2017 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Δημόσιας Μονάδας Υγείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση προτίθεται να διακόψει τη δραστηριότητά της Δημόσιας Μονάδας Υγείας ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει

σ ’αυτή την ενέργεια.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση κα ι διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Μονάδας Υγείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα

ως προς την ικανότητα της Δημόσιας Μονάδας Υγείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Δημόσια Μονάδα Υγείας να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της οντότητας ή των δραστηριοτήτων της για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της
Δημόσιας Μονάδας Υγείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Από τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 δεν προκύπτει υποχρέωση σύνταξης Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 2. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου αποτελείτε από τις υγειονομικές μονάδες Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

και Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου τα οποία διασυνδέονται και λειτουργούν υπό τη διεύθυνση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοικήσ εως.

ΑΔΑ: ΩΝΝ94690Ω3-784
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