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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Υ.ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
25ης ΜΑΪΟΥ 152 : ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Ποσά
κλειόμ.χρήσης
προηγ.χρήσης
1/1/2012-31/12/2012 1/1/2011-31/12/2011

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Α.

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
ΙΙ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΙΙΙ.

267.568,83

265.148,71

2.420,12

252.808,83

226.052,83

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

1.852.179,65
5.118.832,71

0,00
1.599.613,71

1.852.179,65
3.519.219,00

1.110.781,65
4.100.380,23

0,00
1.338.335,23

1.110.781,65
2.762.045,00

3.145.429,94
358.433,45
1.643.419,59
12.118.295,34

2.511.377,02
292.238,37
1.552.852,30
5.956.081,40

634.052,92
66.195,08
90.567,29
6.162.213,94

3.037.355,14
358.433,39
1.603.382,28
10.210.332,69

2.254.279,59
276.372,81
1.456.571,00
5.325.558,63

783.075,55
82.060,58
146.811,28
4.884.774,06

Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2.641,23
2.641,23
6.164.855,17

3.Δωρεές παγίων
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

III. Αποθεματικά κεφάλαια
3.Ειδικά αποθεματικά(Ρύθμιση Ν.3867/2010,αρ.27 )
ΙV. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος/ελλειίματος χρήσεως εις νέο
Ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων

2.641,23
2.641,23
4.887.415,29

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+AΙV)
Ι.

ΙΙ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες,Αναλώσιμα υλικά

1.380.191,02

Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Mείον:Ληφθείσες επιχορηγήσεις

1.383.368,31
1.383.368,31

Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

8.908.433,47
1.725.695,00

15.898.186,82

1.339.502,40
1.339.502,40

0,00
15.898.186,82

0,00 Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.182.738,47
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
290.941,34
2α.Επιταγές πληρωτέες (μη εμφανισθείσες)
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
8.770.644,63
6. Aσφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

17.495.894,85

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00
526.854,80
526.854,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2.Λοιπές προβλέψεις

7.182.738,47

217.517,01

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.

278.237,74
670.776,03

372.379,46
812.987,64

949.013,77

1.185.367,10

4.695.236,97

4.695.236,97

6.669.200,13
-3.940.055,58
2.729.144,55

602.724,47
-4.542.780,05
-3.940.055,58

14.304.344,06

6.116.209,75

146.735,00
146.735,00

0,00
0,00

9.481.782,25
16.017,11
0,00
0,00
100.768,54
9.598.567,90

7.440.970,75
51.537,42
0,00
0,00
100.773,50
7.593.281,67

0,00
140.377,98
140.377,98
24.190.024,94

0,00
146.505,13
146.505,13
13.855.996,55

30.353.571,81
30.357.571,81

29.898.868,68
29.898.868,68

1.296.964,82
Β.

17.623.881,82
1.725.695,00

4.Επισφαλείς απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις
IV.

4.175.661,26

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων -δωρεές παγίων

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓΙΙ)
Δ.

5.930.948,77

26.756,00

0,00
171.180,63
171.180,63 Ε.

24.190.024,94

13.855.996,55

30.353.571,81
30.353.571,81

29.898.868,68
29.898.868,68

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+B+Γ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1)Το ποσό των 4.695.236,97€ που εμφανίζεται στο Παθητικό στον λογαριασμό "Ειδικά Αποθεματικά", προέκυψε σύμφωνα με το Νόμο 3867/2010,άρθρο 27 και αφορούσε την εξόφληση των οφειλών προμηθευτών των νοσοκομείων μέσω ομολόγων . Συγκεκριμένα αναλύεται στα ποσά 1.114.361,00€,
που αφορά την επιχορήγηση του 2011 για την πληρωμή των ανεξόφλητων κρατήσεων των ομολόγων του 2010, καθώς και στο ποσό 3.580.875,97€ που προκύπτει από την λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών "Έξοδα επομένων χρήσεων" και " Έσοδα επομένων χρήσεων" του ισολογισμού 2010.
2)Το ποσό που εμφανίζεται στο Ενεργητικό στο λογαριασμό "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" είναι μειωμένο κατά 1,725.695,00€.Το ποσό αυτό αφορά ληφθείσες επιχορηγήσεις του 2011 που έλαβε το νοσοκομείο και αντιστοιχεί στο 50% περίπου των εσόδων από τα νοσήλια των
ασφαλιστικών ταμείων του 2011 και προορίζεται για μελλοντική διαγραφή των απαιτήσεων από αυτά. 3) Στο κονδύλιο της κατάστασης Αποτελέσματα χρήσης στο λογαριασμό "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών που είχαν εκδοθεί μέχρι 30/06/2012
αξίας 5.955.674,00€. 4)Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσματα χρήσης, στους λογαριασμούς "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται ποσό αξίας 11.843.725,76€,αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά
Ποσά
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011
κλειόμ.χρήσεως
προηγ.χρήσεως
Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1/1/2012-31/12/2012 1/1/2011-31/12/2011

ΙΙ.

1.Έσοδα από πώληση υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Mερικά αποτελέσματα (κερδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφεί έσοδα
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κερδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
3α.Έπιχορηγ. για κάλυψη ελλειμμάτων προηγ.χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη/ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

9.934.885,47
18.411.636,72
-8.476.751,25
18.119.340,45
9.642.589,20
3.151.285,35
6.491.303,85
0,00
12.942,90

292.169,47
0,00
19.518,91
0,00
0,00
0,00
0,00
146.735,00

12.942,90
0,00

8.372.217,92
21.451.118,53
-13.078.900,61
17.439.506,29
4.360.605,68
3.816.108,09
544.497,59
0,00
22.177,95

22.177,95
3.847,23

12.942,90
6.504.246,75

311.688,38

246.247,55
0,00
59.260,61
0,00

305.508,16

146.735,00

1.290,58
5.543,93
258.777,49
0,00

265.612,00

164.953,38
6.669.200,13

669.618,65
669.618,65

Καθαρό πλεόνασμα/έλλειμμα χρήσης
(-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων

6.669.200,13
-3.940.055,58
2.729.144,55

602.724,47
-4.542.780,05
-3.940.055,58

18.330,72
562.828,31

39.896,16
602.724,47

650.302,85
0,00
6.669.200,13

0,00
602.724,47

650.302,85

Διδυμότειχο, 25 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ο.SΒ.ΚΛΩΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΝΤΟΥΔΗΣ

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΓΚΟΥΔΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ

ΑΔΤ Σ 793143

AΔΤ ΑΕ422305

ΑΔΤ Ρ 724795

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΗΣ 79780

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 41586

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών 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
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 καταλληλότητας των λογιστικών 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του κονδυλίου Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ποσού ευρώ 17.623.881,82 αποστείλαμε επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού ευρώ 17.623.082,25 (ποσοστό 99,9% επί του συνόλου). Μέχρι την
ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου μας είχαμε λάβει επιβεβαιωτικές επιστολές για απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 8.404.759,10 από τις οποίες προκύπτει ότι οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου είναι μεγαλύτερες κατά ποσό ευρώ 74.805,65. Αντιθέτως δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν με
επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 9.218.323,15 και συνεπώς διατηρούμε σχετική επιφύλαξη ως προς το ακριβές ύψος των απαιτήσεων αυτών.
2. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του κονδυλίου Γ.ΙΙ.1. «Προμηθευτές» ποσού ευρώ 9.481.782,25 αποστείλαμε επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού ευρώ 8.189.867,43 (ποσοστό 86,37% επί του συνόλου). Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου μας είχαμε λάβει
επιβεβαιωτικές επιστολές για υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 3.547.562,28 από τις οποίες προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προς τους συγκεκριμένους προμηθευτές, είναι μεγαλύτερες κατά ποσό ευρώ 7.928,48.
3. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσής μας δεν λάβαμε, την προβλεπόμενη, από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, επιστολή από όλους τους Νομικούς Συμβούλους του Νοσοκομείου. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη ή μη, αγωγών τρίτων κατά του Νοσοκομείου,
την κυριότητα των ακινήτων καθώς και για την ύπαρξη βαρών και ενεχύρων επί των περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου. Επιπλέον δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς από διεκδικούμενες αποζημιώσεις και την επίδραση αυτής στα αποτελέσματα και στα
Ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι Οικονομικές Καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 1 παρ. Γ. υποπαράγραφος Γ2 περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, όπως ενημερώθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4132/2013, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκτακτης χρηματοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων φορέων γενικής κυβέρνησης,
διαγράφονται οι απαιτήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων φορέων γενικής κυβέρνησης έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλιζομένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησης. Για
την ενεργοποίηση της διάταξης αυτής αναμένεται κοινή υπουργική απόφαση η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.Σημειώνεται ότι η σημερινή αξία των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται σε 8.343.219,20 ευρώ.
2. Δεν τηρήθηκαν οι λογαριασμοί Τάξεως της Γενικής Λογιστικής, που προβλέπονται από το Π.Δ 146/2003, για την παρακολούθηση των αλλότριων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των εγγυήσεων που είτε λαμβάνονται είτε παραχωρούνται από τη Μονάδα Υγείας, για εξασφάλιση απαιτήσεων και
υποχρεώσεων αυτής, αντίστοιχα.
3. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του εξοπλισμού και των αποθεμάτων του Νοσοκομείου.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτωνΟι 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.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
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