
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσης 2016 χρήσης 2015
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.376.923,65 1.376.817,07 106,58 1.376.923,65 1.248.702,10 128.221,55 Ι. Κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβεβλημένο 57.866.538,83 57.866.538,83 
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 848.904,83 0,00 848.904,83 1.356.560,83 0,00 1.356.560,83 
2. Αγροί,φυτείες,δάση 137.977,00 0,00 137.977,00 137.977,00 0,00 137.977,00 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 40.245.194,20 12.296.565,97 27.948.628,23 41.739.258,20 11.631.333,45 30.107.924,75 Επιχορηγήσεις επενδύσεων - 
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 3. Δωρεές παγίων 33.342,97 50.294,84 

και Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 14.490.602,46 11.456.470,31 3.034.132,15 14.008.515,64 10.353.698,70 3.654.816,94 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 703.019,59 202.988,51 
5. Μεταφορικά μέσα 383.806,29 342.781,13 41.025,16 383.806,29 342.781,13 41.025,16 736.362,56 253.283,35 
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.938.324,53 4.629.672,59 308.651,94 4.711.090,78 4.424.736,47 286.354,31 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 764.367,58 0,00 764.367,58 3. Ειδικά αποθεματικά 23.895.356,09 13.276.699,78 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 61.044.809,31 28.725.490,00 32.319.319,31 63.101.576,32 26.752.549,75 36.349.026,57 23.895.356,09 13.276.699,78 

ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασματος  χρήσεως εις νέο (4.503.402,48 ) 674.133,38 
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων (5.487.060,69 ) (6.161.194,07 )

ΙIΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (9.990.463,17 ) (5.487.060,69 )
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 798.866,36 798.866,36 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 72.507.794,31 65.909.461,27 

798.866,36 798.866,36 

Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 33.118.185,67 37.147.892,93 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, 2.252.382,68 1.602.784,32 1. Προμηθευτές 3.988.026,24 12.428.654,48 

2.252.382,68 1.602.784,32 4. Ασφαλιστκοί Οργανισμοί 0,00 0,00 
ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 74.755,18 134.870,38 
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 34.665.043,71 37.386.454,95 8. Πιστωτές διάφοροι 165.263,92 234.265,63 
4  Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 12.900.811,66 11.321.591,75 4.228.045,34 12.797.790,49 

Μείον: Προβλέψεις (12.900.811,66 ) 0,00 11.321.591,75 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.228.045,34 12.797.790,49 
5. Χρεώστες διάφοροι 66.730,48 49.443,29 

34.731.774,19 37.435.898,24 

ΙV. Διαθέσιμα
1  Ταμείο 0,00 3.000,00 
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.934.233,74 3.411.195,32 

4.934.233,74 3.414.195,32 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 41.918.390,61 42.452.877,88 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 425.120,24 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.922.385,86 1.393.196,53 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.223.229,07 1.989.816,89 

2.922.385,86 1.393.196,53 1.223.229,07 2.414.937,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 77.959.068,72 81.122.188,89 77.959.068,72 81.122.188,89 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Χρεωστικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού 48.313.498,00 46.239.758,47 2. Πιστωτικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού 48.313.498,00 46.239.758,47 
48.313.498,00 46.239.758,47 48.313.498,00 46.239.758,47 

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσης 2016 χρήσης 2015 χρήσης 2016 χρήσης 2015

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 43.012.309,29 42.113.252,33 (4.445.934,49 ) 720.496,87 
Μείον:Kόστος αγαθών και υπηρεσιών 38.575.967,87 36.766.435,60 (5.487.060,69 ) (6.161.194,07 )

4.436.341,42 5.346.816,73 Έλλειμα εις νέο (9.932.995,18 ) (5.440.697,20 )

Πλέον:Άλλα έσοδα 250.521,07 957.705,87 
Σύνολο 4.686.862,49 6.304.522,60 

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.959.207,80 6.317.348,91 
(2.272.345,31 ) (12.826,31 ) 1. Φόρος Εισοδήματος 57.467,99   46.363,49 

Πλέον: (9.990.463,17 ) (5.487.060,69 )

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 30.646,53 13.813,34 
Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11,94 30.634,59 8,00 13.805,34 
(2.241.710,72 ) 979,03 

ΙΙ. Μείον:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 80.839,98 18.548,90 
1.Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 320.942,53 1.164.012,25 
3α.Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
    ελλειμάτων προηγ. χρήσεων 0,00 401.782,51 0,00 1.182.561,15 
Μείον: 

1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 183,12 0,00 

2.Έκτακτες ζημίες 1.214.242,73 0,00 
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.391.580,43 463.043,31 
4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους 0,00 2.606.006,28 (2.204.223,77 ) 0,00 463.043,31 719.517,84 

Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) (4.445.934,49 ) 720.496,87 
Μείον:Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.888.532,49 2.863.491,01 

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος 2.888.532,49 0,00 2.863.491,01 0,00 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (4.445.934,49 ) 720.496,87 

-Ο- -Ο- -Η- Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΕΛΕΓΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. " ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. "

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. ΟΕΕ 860 Α.Μ. ΟΕΕ 860

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΛΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΩΜΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Α. Δ. Τ.  ΑΑ 385121 Α. Δ. Τ.  ΑΕ 294457 Α. Δ. Τ.  ΑΜ 439895 Α.Μ. ΟΕΕ 111292 Α.Μ. ΟΕΕ 9310

Καβάλα, 12 Οκτωβρίου 2017

Μείον
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Έλλειμα εις νέο

Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)

Σημειώσεις:

1.  Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 11.211.044,49. Το κονδύλι αυτό εμφανίζεται απευθείας στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού  ''Ειδικά αποθεματικά'' .

2.  Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας των απόρων ανήλθε στο ποσό των € 1.579.219,91

3. Το κόστος της τακτικής μισθοδοσίας στη χρήση 2016 ανέρχεται σε 22.197.401,24 ευρώ το οποίο δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μιας και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ/νων χρήσεων

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας» (εφεξής το «Νοσοκομείο»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών
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 και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 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 λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στη χρήση 2010, κατά την έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου προέκυψε διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των παγίων που μεταβιβάστηκαν από τη ΔΕΠΑΝΟΜ στο νέο Νοσοκομείο (όπως αυτή προσδιορίστηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του νέου Νοσοκομείου και του εξοπλισμού του) και των
καταχωρηθέντων αξιών στους οικείους λογαριασμούς του παγίου ενεργητικού (όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τη ΔΕΠΑΝΟΜ βάσει ανυπόγραφων καταστάσεων) ύψους € 994.777 που περιλαμβανόταν στο κονδύλι του Ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως» και αποσβένονταν εφεξής έως και την κλειόμενη χρήση. Λόγω του ότι η ανωτέρω
διαφορά δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς κατά την έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου, διατηρούμε επιφύλαξη για την φύση και την επιμέτρηση αυτού του ποσού, για την ορθότητα των αποσβέσεων ύψους € 99.205 και 895.572 που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αντίστοιχα καθώς και για το ύψος των
κονδυλίων του Παθητικού Α.Ι «Κεφάλαιο» και Α.ΙV. «Αποτελέσματα εις νέον» του Νοσοκομείου.
2. Η ανάθεση του ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού και συνεπώς δεν παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων τέλους χρήσης του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, από τις ουσιαστικές και εναλλακτικές διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουμε την απογραφή τέλους χρήσης των
αποθεμάτων. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος του κονδυλίου του Ενεργητικού Δ.Ι.4 «Αποθέματα» ύψους € 2.252.383 και την ενδεχόμενη επίδραση στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών της κλειόμενης χρήσης.
3. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, στάλθηκε επιστολή επιβεβαίωσης στον ΕΟΠΠΥ για απαίτηση συνολικού ύψους € 34.601.968 επί του συνόλου απαιτήσεων € 34.665.044 που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και
υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει επιστολή επιβεβαίωσης του ανωτέρω ποσού. Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση του υπολοίπου αυτού σε συνδυασμό με τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε επί των εσόδων από νοσήλια, μας παρείχαν
εύλογη διασφάλιση για το ποσό των απαιτήσεων που προέρχεται από τη χρήση 2016 καθώς και το ποσό που εισπράχθηκε στη χρήση 2017 για απαιτήσεις του 2015 (και ανέρχεται συνολικά σε € 27.463.358), ωστόσο διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων, στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων
χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου από τυχόν διαφορές που προέρχονται από προγενέστερες χρήσεις.
4. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων του κονδυλίου του Παθητικού Γ.ΙΙ.1 «Προμηθευτές» ύψους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 € 3.987.611, επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης από προμηθευτές και με εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών επιβεβαίωσης, υπόλοιπα που αντιστοιχούν σε
ποσοστό περίπου 81% επί του δείγματος που επελέγη και περίπου 45% επί του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού. Για τα υπόλοιπα των προμηθευτών που επελέγησαν και δεν επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες και αντιστοιχούν σε ποσό € 420.781, δεν κατέστη δυνατόν να λάβουμε επαρκή ελεγκτικά
τεκμήρια, συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων.
5. Στη σημείωση 1γ του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι στο κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσεως «ΙΙ.2) Έκτακτες ζημίες» καταχωρήθηκε ποσό € 1.214.243 που αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων των κέντρων υγείας που διαγράφηκαν από την περιουσιακή διάρθρωση του Νοσοκομείου σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. βάσει της οποίας οι
προϋπολογισμοί των Κέντρων Υγείας μεταφέρονται στις αρμόδιες ΥΠΕ από 01ης Ιανουαρίου 2015. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ζημία θα έπρεπε να είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, συνεπώς τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό. Δεν υπάρχει επίπτωση στα ίδια κεφάλαια του
Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
6. α) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολή από τον έναν εκ των τριών Νομικών Σύμβουλων του Νοσοκομείου αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Συνεπώς, διατηρούμε
επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση λόγω της ύπαρξης αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του Νοσοκομείου, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επίσης, δε λάβαμε ενημέρωση από το Νομικό Σύμβουλο
αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Νοσοκομείου. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί των ακινήτων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. β) Με βάση τις επιστολές δύο εκ των τριών Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές από εργαζομένους και τρίτους κατά
του Νοσοκομείου διεκδικώντας επιπλέον αποδοχές και αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 35.611.504. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Συνεπώς,
διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση λόγω της ύπαρξης αξιώσεων και διεκδικήσεων κατά του Νοσοκομείου, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος 5 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 6α) & 6β) που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας»
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω θέματα:
1. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, για τον πάγιο εξοπλισμό του καθώς και για τα αποθέματα του Νοσοκομείου.
2. Στη σημείωση 12α του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού Α.IΙ.3 «Ειδικά αποθεματικά» έχει καταχωρηθεί στη κλειόμενη χρήση ποσό € 11.211.044 που αφορά επιχορηγήσεις που λήφθηκαν στη χρήση 2016. Το Νοσοκομείο χρησιμοποίησε αυτές τις επιχορηγήσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς
προμηθευτές και για το λόγο αυτό καταχώρησε το σύνολο των επιχορηγήσεων σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Η επίπτωση στα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου από τον ανωτέρω λογιστικό χειρισμό είναι μηδενική.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Άλλο θέμα
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι εξέφρασαν γνώμη με επιφύλαξη την 28η Μαρτίου 2017, εξαιτίας: 1) της μη διαγραφής των παγίων των κέντρων υγείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
του Νοσοκομείου, 2) της μη διενέργειας αποσβέσεων για μέρος των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου, 3) της μη επιβεβαίωσης του συνόλου του κονδυλίου του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», 4) της μη επιβεβαίωσης του ύψους του τελικού αποθέματος, 5) της μη λήψης επιστολών από τους
Νομικούς Συμβούλους του Νοσοκομείου, 6) της μη διενέργειας πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και 7) της μη σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Δεν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από τη διοίκηση του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. Δημοσίων Μονάδων υγείας Π.Δ. 146/2003.
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