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ΠΑΘΘΣΙΚΟ
Αξία Κτιςεωσ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ
4. Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
II. Ενςώματεσ ακινητοποιήςεισ
1. Γιπεδα -Οικόπεδα
2. Αγροί, Φυτείεσ, Δάςθ
3. Κτίρια-εγκαταςτάςεισ κτιρίων-τεχνικά ζργα
4. Μθχανιματα-Σεχνικζσ εγκαταςτάςεισ & λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ
5. Μεταφορκά Μζςα
6. Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
φνολο ακινθτοποιιςεων (ΓΙΙ)

Αναπόςβεςτθ Αξία

Αξία Κτιςεωσ

315.813,41
315.813,41

Αποςβζςεισ
310.342,68
310.342,68

5.470,73
5.470,73

314.584,01
314.584,01

302.959,55
302.959,55

11.027.545,88
267.941,16
7.003.735,40
6.941.856,67
513.439,82
3.581.018,77
29.335.537,70

0,00
0,00
1.963.103,42
5.491.468,09
437.869,05
3.303.597,72
11.196.038,28

11.027.545,88
267.941,16
5.040.631,98
1.450.388,58
75.570,77
277.421,05
18.139.499,42

11.027.545,88
267.941,16
7.003.735,40
6.838.945,35
513.439,79
3.424.886,04
29.076.493,62

0,00
0,00
1.738.808,15
5.080.230,05
422.022,77
3.155.045,70
10.396.106,67

IΙI. Τίτλοι πάγιασ επζνδυςησ & άλλεσ μακροπρόθεςμεσ χρηματοοικονομικζσ απαιτήςεισ
2. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

Αποςβζςεισ

Αναπόςβεςτθ Αξία

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
11.624,46 Ι. Κεφάλαιο
11.624,46 1. Καταβλθμζνο

11.027.545,88
267.941,16
5.264.927,25
1.758.715,30
91.417,02
269.840,34
18.680.386,95

2.641,23
2.641,23
18.142.140,65

φνολο πάγιου ενεργθτικοφ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Ι. Αποθζματα
4.Πρϊτεσ & βοθκθτικζσ φλεσ - Αναλϊςιμα υλικά
5.Προκαταβολζσ για αγορζσ αποκεμάτων

115.944.685,50
0,00
1.537.330,82
1.537.330,82

ΙΙI. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
Μείον : Προβλζψεισ υποτιμιςεωσ

4,16
2,47

ΙV. Διαθζςιμα
3. Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ

Ε. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
1. Ζξοδα επόμενων χριςεων
2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα

141.187.217,80
1.725.695,00
1.383.368,31
1.383.368,31

115.944.685,50
0,00
1.787,14
115.946.472,64

Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
139.461.522,80 ΙΙ. Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
1. Προμθκευτζσ
0,00 5. Τποχρεϊςεισ από φόρουσ - τζλθ
23.661,69 6. Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
139.485.184,49 8. Πιςτωτζσ διάφοροι
φνολο υποχρεϊςεων (ΓΙΙ)

0,00
0,00

1,69

10.883.122,04
695.374,82
11.578.496,86

10.960.518,50
734.199,72
11.694.718,22

65.896.148,78

89.636.595,15

25.959.830,88
4.203.833,32
30.163.664,20

4.203.833,32

120.115.260,50

118.012.097,35

75.000,00
146.735,00

0,00
146.735,00

221.735,00

146.735,00

23.122.447,28
391.999,39
165.021,09
2.367.884,10
26.047.351,86

62.762.986,01
243.749,99
154.621,03
2.251.741,48
65.413.098,51

0,00
1.158.051,39
1.158.051,39

604,33
919.811,61
920.415,94

147.542.398,75

184.492.346,80

0,19
129.122.989,14
129.122.989,33

0,19
0,00
0,19

4.203.833,32

1.788.597,35
1.788.597,35
150.753.409,61
Δ. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ
0,00 1. Ζςοδα επομζνων χριςεων
15.044.284,55 2. Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα
15.044.284,55

147.542.398,75

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουςιακά ςτοιχεία
2.Χρεωςτικοί λογαριαςμοί Δθμοςίου Λογιςτικοφ

12.476.950,66

0,00

5.344,90
3.499.922,01
3.505.266,91

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΙV. Αποτελζςματα εισ νζο
Τπόλοιπο πλεονάςματοσ χριςεωσ εισ νζον
Τπόλοιπο πλεονάςματοσ προθγοφμενων χριςεων εισ νζον

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
9.479.627,77 2. Λοιπζσ προβλζψεισ
0,00
9.479.627,77

4.262.208,20
4.262.208,20
125.889.520,46

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)

ΙΙΙ. Αποκεματικά Κεφάλαια
3.Ειδικά Αποκεματικά

2.641,23
2.641,23
18.683.028,18 φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)

5.651.396,12
29.441,81
5.680.837,93

ΙΙ. Απαιτήςεισ
1.Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν
Μείον : Λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ
4.Επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Μείον : Λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ
5.Χρεϊςτεσ διάφοροι

ΙΙΙ. Διαφορζσ αναπροςαρμογισ και επιχορθγιςεισ επενδφςεων - Δωρεζσ παγίων
3.Δωρεζσ παγίων
4.Επιχορθγιςεισ επενδφςεων

12.476.950,66

184.492.346,80 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ
0,19 1.Αλλότρια περιουςιακά ςτοιχεία
0,00 2.Πιςτωτικοί λογαριαςμοί Δθμοςίου Λογιςτικοφ
0,19

0,19
129.122.989,14
129.122.989,33

ΘΜΕΙΩΕΙ : 1) τα κονδφλια τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ "Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν" και Άλλα ζςοδα" ςυμπεριλιφκθκε ποςό φψουσ 42.271.731,76 € που αφορά τθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων, θ οποία δεν εμφανίηεται ςτον Προχπολογιςμό του Νοςοκομείου διότι επιδοτείται απευκείασ από το Τπουργείο Τγείασ.
2) Εντόσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ το Νοςοκομείο προςϊρθςε ςε διαγραφι απαιτιςεων ζναντι ΕΟΠΤΤ και Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ.αρικμ Β2.α/Γ.Π.οικ.118526 (ΦΕΚ 3390 Β' 31.12.2013), φψουσ 88.759.515,51 €. Σο ποςό αυτό μείωςε τα κονδφλια "Ειδικά Αποκεματικά" του
Πακθτικοφ.
3) Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ του Π.Γ.Ν. Αλεξανροφπολθσ για παρακλινικζσ εξετάςεισ, φάρμακα και νοςιλεια απόρων και αναςφάλιςτων για τθ χριςθ 2013 και 2012, ανιλκε ςε 2.520.313,53 € και 2.256.885,49 € αντίςτοιχα.
4) τα πάγια δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα κτίρια του νζου και του παλαιοφ νοςοκομείου. Για τα ανωτζρω ακίνθτα, κακϊσ και για ότι άλλο προκφψει ςχετικά με τθν διερεφνθςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κα γίνει τακτοποίθςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παράγραφο
1.1.108 του Π.Δ. 146/03.
ΚΑΣΑΣΑΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΕΩ ΣΘ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ( 01.01.2013 - 31.12.2013)
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Ι. Αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ
1.Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν
Μείον: Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν
Μικτά αποτελζςματα (ηθμιζσ) εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον: Άλλα ζςοδα
φνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ
3.Ζξοδα λειτουργίασ δθμοςίων ςχζςεων
Μερικά αποτελζςματα (κζρδθ/ηθμίεσ) εκμεταλλεφςεωσ
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Ολικά αποτελζςματα (κζρδθ/ηθμίεσ) εκμεταλλεφςεωσ
ΙΙ.Ζκτακτα αποτελζςματα
ΠΛΕΟΝ: 1. Ζκτακτα & ανόργανα ζςοδα
3. Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων
ΜΕΙΟΝ: 1. Ζκτακτα & ανόργανα ζξοδα
2. Ζκτακτεσ ηθμιζσ
3. Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων
Οργανικά και ζκτακτα αποτελζςματα (κζρδθ/ηθμίεσ)
ΜΕΙΟΝ:
φνολο αποςβζςεων πάγιων ςτοιχείων
Μείον: Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ) ΧΡΘΕΩ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (Λ/88)
Ποςά κλειόμενθσ χριςεωσ 2013

53.807.356,47
79.136.007,52
-25.328.651,05
63.588.910,24
38.260.259,19
12.980.204,92
0,00
354.463,06
3,00

204.992,10
696.508,79
0,00
0,00
576.184,34

Κακαρά αποτελζςματα (πλεόναςμα/ζλλειμμα) χριςεωσ
(-) : Τπόλοιπο αποτελεςμάτων (πλεοναςμάτων/ελλειμμάτων) προθγοφμ.χριςεων
Πλεόναςμα εισ νζο

25.959.830,88
4.203.833,32
30.163.664,20

12.980.204,92
25.280.054,27
354.460,06
25.634.514,33

901.500,89

576.184,34

807.314,74
807.314,74

325.316,55
25.959.830,88

0,00
25.959.830,88
Αλεξανδροφπολθ 30 Ιουνίου 2014

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΤ

Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΘ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

Ο ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

ΛΑΗΟΠΟΤΛΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ
Α.Δ.Σ.  - 793143

ΑΠΟΤΝΣΗΘ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Σ. ΑΘ - 919836

ΣΙΦΕΣΑΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
Α.Δ.Σ. ΑΘ - 914823

Θ ΤΝΣΑΞΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΝΝΣ
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΤ
Α.Δ.Σ. ΑΕ 588430
Αρ. Αδείασ Ο.Ε.Ε. 49169-Α' Σάξθσ

Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών
Προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Ζβρου
Ζκκεςθ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Ζβρου οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2013, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το
ςχετικό προςάρτθμα.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Η Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Δθμοςίων Μονάδων Τγείασ», όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ
οικονομικϊν καταςτάςεων, απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και
διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ
των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Νοςοκομείου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό κατάλλθλων ελεγκτικϊν
διαδικαςιϊν για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του Νοςοκομείου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των
εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςθ για Γνώμθ με Επιφφλαξθ
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ 1. Σο κονδφλι του ενεργθτικοφ Δ-Ι-4 «Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ - Αναλϊςιμα υλικά» ποςοφ € 5.651.396,12 αφορά τθν απογραφι λιξθσ και τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων που ευρίςκοντο ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και ςτισ κλινικζσ του Νοςοκομείου ςτισ
31/12/2013. Από τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ακλουκιςαμε προσ επαλικευςθ του παραπάνω κονδυλίου προκφπτει πωσ απαιτείται βελτίωςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν διακίνθςθσ, παρακολοφκθςθσ και απογράφθσ των αποκεμάτων. Για τον λόγο αυτό διατθροφμε επιφφλαξθ ωσ προσ τθν ορκότθτα
του κονδυλίου αυτοφ. 2. το υπόλοιπο του κονδυλίου του ενεργθτικοφ «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν» φψουσ € 115.944.685,50 περιλαμβάνεται και ποςό € 9.201.219,73 το οποίο αφορά ςτο ςφνολο του απαιτιςεισ, ςε κακυςτζρθςθ πζραν του ζτουσ, από παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
προσ ιδιϊτεσ και απόρουσ. Με βάςθ τον ζλεγχο μασ εκτιμοφμε ότι θ ςχθματιςκείςα από το Νοςοκομείο πρόβλεψθ ποςοφ € 1.537.330,82 κρίνεται ανεπαρκισ. Κατά τθν εκτίμθςι μασ για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μθ ρευςτοποίθςθ των απαιτιςεων αυτϊν ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ποςοφ ευρϊ
9,2 εκ. περίπου. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των απαιτιςεων του Νοςοκομείου κακϊσ και τα ίδια κεφάλαια εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 9,2 εκ. περιπου. 3. Για τθν επιβεβαίωςθ των υπολοίπων των λογαριαςμϊν του ενεργθτικοφ «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και
υπθρεςιϊν» € 115.944.685,50 και του πακθτικοφ «Προμθκευτζσ» € 23.093.005,47 αποςτείλαμε επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ για ςφνολο απαιτιςεων φψουσ € 106.346.054,16 (ποςοςτό 91,72% επί του ςυνολικοφ υπολοίπου των απαιτιςεων και πλικοσ επιςτολϊν 49) και για ςφνολο υποχρεϊςεων φψουσ €
20.507.920,76 (ποςοςτό 88,81% επί του ςυνολικοφ υπολοίπου των προμθκευτϊν και πλικοσ επιςτολϊν 242), Δεδομζνου του χαμθλοφ ποςοςτοφ επιβεβαίωςθσ που ζχουμε λάβει και του ότι θ διαδικαςία επαλικευςθσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, εάν προκφψει ςθμαντικι
διαφορά από τισ επακόλουκεσ απαντθτικζσ επιςτολζσ των οφειλετϊν και των προμθκευτϊν θ ζκκεςθ ελζγχου κα τροποποιθκεί ανάλογα. 4. Ωσ τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου μασ δεν λάβαμε επιςτολι από τουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ του Νοςοκομείου ςχετικά με τισ εκκρεμείσ δικαςτικζσ
υποκζςεισ του και για τυχόν αγωγζσ τρίτων κατά αυτοφ. Επίςθσ δεν ενθμερωκικαμε ςχετικά με τθν κυριότθτα των ακινιτων και τθν φπαρξθ τυχόν εμπράγματων βαρϊν επί αυτϊν. Λόγω του γεγονότοσ αυτοφ, διατθροφμε επιφφλαξθ για ενδεχόμενεσ αγωγζσ τρίτων, εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και
εμπράγματων βαρϊν επί των ακινιτων του Νοςοκομείου. 5. τθν υπό ζλεγχο χριςθ 2013, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ δεν τθρικθκαν θ Αναλυτικι Λογιςτικι κακϊσ και οι διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 3697/2008 αναφορικά με τθν εφαρμογι των Δ.Π.Χ.Π
Γνώμθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ζβρου, για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, ζχουν καταρτιςτεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ,
ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Δθμοςίων Μονάδων Τγείασ».
Ζμφαςθ Θεμάτων
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 1. Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Νοςοκομείου δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για το ςφνολο των διαχειριςτικϊν του χριςεων ζωσ το 2013. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Σο Νοςοκομείο
δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν να καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν
εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται. 2. Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ για κινδφνουσ που μποροφν να απομειϊςουν τθν αξία των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ κακϊσ και των αποκεμάτων του Νοςοκομείου. 3. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Νοςοκομείου για τθ
χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχκεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι, ο οποίοσ εξζφραςε γνϊμθ με επιφφλαξθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών κεμάτων
Σο Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ διαςυνδζεται και λειτουργεί υπό τθ διεφκυνςθ ενιαίου ςυλλογικοφ οργάνου διοικιςεωσ με το Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου.

Ακινα, 11/08/2014
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