
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 325.198,31 314.076,76 11.121,55 315.813,41 310.342,68 5.470,73 Ι. Κεφάλαιο

325.198,31 314.076,76 11.121,55 315.813,41 310.342,68 5.470,73 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 10.807.059,46 10.883.122,04

1. Γήπεδα -Οικόπεδα 11.027.545,88 0,00 11.027.545,88 11.027.545,88 0,00 11.027.545,88 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 657.295,00 695.374,82

2. Αγροί, Φυτείες, Δάση 267.941,16 0,00 267.941,16 267.941,16 0,00 267.941,16 11.464.354,46 11.578.496,86

3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 7.007.268,19 2.190.455,44 4.816.812,75 7.003.735,40 1.963.103,42 5.040.631,98

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 7.477.976,54 5.903.820,68 1.574.155,86 6.941.856,67 5.491.468,09 1.450.388,58 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια

5. Μεταφορκά Μέσα 514.072,63 454.031,72 60.040,91 513.439,82 437.869,05 75.570,77 3.Ειδικά Αποθεματικά 77.307.148,78 65.896.148,78

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.675.315,47 3.401.755,75 273.559,72 3.581.018,77 3.303.597,72 277.421,05

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 11.070,00 0,00 11.070,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 29.981.189,87 11.950.063,59 18.031.126,28 29.335.537,70 11.196.038,28 18.139.499,42 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον 14.775.031,40 25.959.830,88

Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες  Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων εις νέον 30.163.664,20 4.203.833,32

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 44.938.695,60 30.163.664,20

ΙΙΙ.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2641,23 2641,23

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓΙΙ) 18.033.767,51 18.142.140,65 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 146.187.149,50 120.115.260,50

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά 5.957.750,59 5.651.396,12

5.957.750,59 5.651.396,12

ΙΙ. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 152.756.432,23 117.482.016,32 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 134.907,00 75.000,00

Μείον προβλέψεις 10.782.467,15 141.973.965,08 1.537.330,82 115.944.685,50 2. Λοιπές προβλέψεις 146.735,00 146.735,00

5.Χρεώστες διάφοροι 46.277,12 31.228,95 281.642,00 221.735,00

6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 0,00

142.020.242,20 115.975.914,45 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

III. Χρεόγραφα 1. Προμηθευτές 20.832.293,77 23.122.447,28

3.Λοιπά χρεόγραφα 0,00 4,16 2α.Επιταγές πληρωτέες (μη εμφανισθείσες) 80,59 220,59

Μείον προβλέψεις υποτιμήσεως 0,00 2,47 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 135.310,87 391.999,39

0,00 1,69 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 73.235,17 165.021,09

ΙV. Διαθέσιμα 8. Πιστωτές διάφοροι 2.442.832,50 2.367.663,51

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.480.932,39 4.262.208,20 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 23.483.752,90 26.047.351,86

3.480.932,39 4.262.208,20

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 151.458.925,18 125.889.520,46

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 5.344,90 5.344,90 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.245.780,32 3.499.922,01 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.802.395,06 1.158.051,39

3.251.125,22 3.505.266,91 2.802.395,06 1.158.051,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 172.754.939,46 147.542.398,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 172.754.939,46 147.542.398,75

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,19 0,19 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,19 0,19

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 95.421.686,10 129.122.989,14 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 95.421.686,10 129.122.989,14

3.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων, εμπράγμ.ασφαλ. & αμφ/ρών συμβ. 437.136,00 0,00 3.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων, εμπράγμ.ασφαλ. & αμφ/ρών συμβ. 437.136,00 0,00

95.858.822,29 129.122.989,33 95.858.822,29 129.122.989,33

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 39.514.451,25 53.807.356,47 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως 14.855.947,33 25.959.830,88

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 66.591.955,05 79.136.007,52 30.163.664,20 4.203.833,32

Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -27.077.503,80 -25.328.651,05 Σύνολο 45.019.611,53 30.163.664,20

Πλέον: Άλλα έσοδα 65.843.979,59 63.588.910,24 80.915,93 0,00

Σύνολο 38.766.475,79 38.260.259,19 Πλεόνασμα εις νέο 44.938.695,60 30.163.664,20

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 14.896.637,34 12.980.204,92

             3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 14.896.637,34 0,00 12.980.204,92

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 23.869.838,45 25.280.054,27

ΠΛΕΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 152.848,02 354.463,06

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.186,80 137.661,22 3,00 354.460,06

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 24.007.499,67 25.634.514,33

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα

ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 161.388,77 204.992,10

              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 393.538,89 696.508,79

              4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 75.000,00 629.927,66 0,00 901.500,89

ΜΕΙΟΝ:  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 0,00

              2. Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00

              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 600.480,00 576.184,34

              4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 9.181.000,00 9.781.480,00 -9.151.552,34 0,00 576.184,34 325.316,55

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 14.855.947,33 25.959.830,88

ΜΕΙΟΝ:

              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 757.759,30 807.314,74

              Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 757.759,30 0,00 807.314,74 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 14.855.947,33 25.959.830,88

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ - 793143 Α.Δ.Τ. ΑΗ - 914823

Αριθμ. Αδείας Α Τάξης 0101197

χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

Π.Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δ.Υ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 40.088.800,58 € που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

2) Το σύνολο της δαπάνης για παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα και νοσήλεια απόρων και ανασφάλιστων για τη χρήση 2014 και 2013, ανήλθε σε 3.314.525,27 € και 3.031.807,17 € αντίστοιχα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  ( 01.01.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αλεξανδρούπολη,  31 Ιουλίου  2015

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης 

χρήσεως 2013

3) Στα πάγια δεν συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια του νέου και του παλαιού νοσοκομείου. Για τα ανωτέρω ακίνητα, καθώς και για ότι άλλο προκύψει σχετικά με την διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ακίνητης περιουσίας, θα γίνει τακτοποίηση με την ολοκλήρωση διαδικασίας παραλαβής του νέου Νοσοκομείου.

4) Οι οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου περιλαμβάνουν την οικονομική θέση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και τα αποτελέσματα χρήσης των δυο αυτών Νοσοκομείων, τα οποία αποτελούν αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. από την 01/01/2013.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 Α.Δ.Τ. ΑΗ - 919836

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

(-) : Φόρος εισοδήματος

P.K.F ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές PANNELL KERR FORSTER Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 132 Κηφισίας 124,115 26 Αθήνα   ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  11291   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  13701  

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την η μερομηνία 
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 ΛογιστικόΣχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να κ αθίσταται 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 καταλληλόλητας των λογιστι κών 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙ «Ενσώματες ακινητοποιήσεις», δεν περιλαμβάνεται η αξία κτήσης του νέου κτιρίου και του εξοπλ ισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης καθώς μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί η δια δικασία 
παραλαβής τους από τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Περαιτέρω, στο ίδιο κονδύλι δεν περιλαμβάνεται η αξία κτήσης του παλαιού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Συνεπώς, και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο θέμα 1 που μνημονεύεται στην παράγραφο «Έμφαση θεμάτων»
κατωτέρω αναφορικά με τη μη επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων του Νοσοκομείου, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των λογαριασμών των ενσώματων ακινητοποιήσεων και του κεφαλαίου και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματ α της 
κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων λόγω μη υπολογισμού των σχετικών αποσβέσεων. 2) Η ανάθεση του ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού και συνεπώς δεν παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων τέλους χρήσης. Περαιτέρω, μέρος 
των αποθεμάτων φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού που βρίσκεται στα τμήματα των κλινικών του Νοσοκομείου δεν παρακολουθείται σε μερίδες αποθήκης συνεπώς δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες διαδικασίες την απογραφή τέλους χρήσης των 
αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του ενεργητικού Δ.Ι.4 «Αποθέματα» ύψους € 5.958 χιλ και την ορθή αποτίμησή τους. 3) Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε 
ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΟΠΥΥ συνολικού ύψους € 141.236 χιλ., επί του συνόλου απαιτήσεων € 152.756 χιλ που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι την ημ ερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου 
μας δεν έχουμε λάβει απαντήσεις, ούτε και οι εναλλακτικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν ήταν ικανές να μας παρέχουν επαρκή τεκμήρια αναφορικά με την ορθότητα αυτών των  απαιτήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν καταβάλ λει τις οφειλές 
τους. Συνεπώς, διατηρούμε σχετική επιφύλαξη για την ορθότητα των υπολοίπων αυτών των απαιτήσεων.4) Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της Έκθεσης Ελέγχου μας έχουμε λάβει μέρος των απαντητικών επιστολών προς επιβεβαίωση του λογα ριασμού παθητικού Γ.ΙΙ.1 Προμηθευτές που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 62% επί του δείγματος που επελέγη και 34% περίπου επί του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού «Προμηθευτές» ύψους € 20.832 χιλ. Για τα υπόλοιπα των προμηθευτών που δεν επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές, δεν κατέστη δυνατόν να 
επαληθευθούν με άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων. 5) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολές από τους Νομικούς Συμβούλους του Νοσοκομείου ανα φορικά 
με τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να σχηματιστεί και την αντίστοιχη επίδρασή τους στα αποτελέσματα και στα ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» οι Οικονομικές Καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Έβρου 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
Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολές από τους Νομικούς Συμβούλους του Νοσοκομείου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Νοσοκομείου.
Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και για τον πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων δεν έχουν συμπεριληφθεί έσοδα από παροχή υπηρεσιών νοσηλείας σε απόρους ποσού € 3.315 χιλ. καθώς και η αντίστοιχη ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη ζημίας από τη μη είσπραξη των νοσηλείων αυτών. Η επίδραση σ την κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης είναι μηδενική.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτό.
Άλλα Θέματα
Οι οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχανελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι εξέφρασαν γνώμη με επιφύλαξη την 11 Αυγούστου 2014, εξαιτίας 1) της μ η επαλήθευση του 
κονδυλίου των αποθεμάτων καθώς το σύστημα διακίνησης, καταγραφής, παρακολούθησης και απογραφής των αποθεμάτων χρήζε βελτίωσης2) της μη διενέργειας πρόβλεψης για την κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 9,2 εκ. περίπου 3) του χαμηλού 
ποσοστού επιβεβαίωσης υπολοίπων προμηθευτών 4) της μη λήψης επιστολών από τους νομικούς συμβούλους του νοσοκομείου αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και την κυριότητα των ακινήτων και την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί αυτών 5) της μη τήρησης της 
αναλυτικής λογιστικής και της μη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
Δεν προβλέπεται η Σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από τη διοίκηση του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. Δημοσίων Μονάδων υγείας Π.Δ. 146/21.5.2003.
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως ορίζεται με το άρθρο 27 του Ν. 3599/2007 και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών. Ο λόγος της κατάρτισης των Οικονομικών Κα ταστάσεων με 
βάση τα Ελληνικά Πρότυπα την παρούσα χρονική στιγμή και όχι με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι για σκοπούς ενημέρωσης της αρμόδιας ΔΥΠΕ που υπάγεται το Νοσοκομείο. 
Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της Έκθεσης Ελέγχου μας δεν είχε ολοκληρωθεί η τήρηση της ομάδος 9 της αναλυτικής λογιστικής.

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2015
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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