ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Β΄Πε.Σ.Υ.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η Υγειονοµικη Περιφέρεια
Μακεδονίας - Θράκης

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2013
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2012

Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

74.009,11
74.009,11

60.017,34
60.017,34

Αξία κτήσεως

13.991,77
13.991,77

74.009,11
74.009,11

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

53.550,15
53.550,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

20.458,96
20.458,96

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες Ακινητοποήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2. Αγροί, Φυτείες, ∆άση
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα

990.569,82
190.678,84
6.185.509,19

0,00
0,00
2.412.348,57

990.569,82
190.678,84
3.773.160,62

990.569,82
190.678,84
6.185.509,19

0,00
0,00
2.164.928,20

990.569,82
190.678,84
4.020.580,99

4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκατ. & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.
5. Μεταφορικά Μέσα

4.736.783,91
178.358,61

3.611.595,93
178.009,96

1.125.187,98
348,65

3.978.761,77
139.150,42

3.446.021,08
139.150,34

532.740,69
0,08

2.567.606,93
14.849.507,30

2.456.992,75
8.658.947,21

110.614,18
6.190.560,09
6.190.560,09

2.390.556,59
13.875.226,63

2.249.374,77
7.999.474,39

141.181,82
5.875.752,24
5.875.752,24

6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)

Ποσά κλειόµενης

Ποσά προηγούµενης

χρήσης 2013

χρήσης 2012

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
1. Καταβεβληµένο
ΙΙ.∆ιαφορές αναπρ/γής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων-∆ωρεές παγίων
3. ∆ωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙΙΙ. Αποθεµατικά Κεφάλαια
4. ∆ιαφορά αποτίµσης χρεογράφων στην
τρέχουσα αξία τους

5.623.641,78

5.599.664,85

824.162,55
808.144,24
1.632.306,79

852.248,12
36.896,76
889.144,88

2.759,03
2.759,03

878,92
878,92

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο

16.972.754,49

8.933.716,71

Ι.Αποθέµατα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

24.231.462,09

15.423.405,36

5.071.701,89
43.917,94
6.642,95
257.336,27
5.379.599,05

12.094.350,76
78.161,15
26.520,71
225.778,94
12.424.811,56

5.379.599,05

12.424.811,56

35.240,97
50,83

69.768,29
27.132,86

35.291,80

96.901,15

29.646.352,94

27.945.118,07

1.423.726,67
29.764.808,99
218.861,56
7.873.260,29
39.280.657,51

0,18
25.712.787,45
0,00
6.538.551,03
32.251.338,66

4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

853.627,03
853.627,03

981.164,25
981.164,25

20.867.610,08
0,00

15.486.434,84
0,00

ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπ.ασχ.
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες ∆ιάφοροι

117.171,88
117.171,88

117.171,88
0,00

0,00
10.098,27
20.877.708,35

117.171,88
24.560,95
15.628.167,67

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ )

3. Λοιπά χρεόγραφα

0,00
0,00

13.466,63
13.466,63

827.192,79
827.192,79

297.209,26
297.209,26

22.558.528,17

16.920.007,81

0,00
883.272,91
0,00
883.272,91

1.233,36
4.981.402,97
146.262,73
5.128.899,06

29.646.352,94

27.945.118,07

1.423.726,67
29.764.808,99
218.861,56
7.873.260,29
39.280.657,51

0,18
25.712.787,45
0,00
6.538.551,03
32.251.338,66

IV.∆ιαθέσιµα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων, εµπραγµ.ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/µοι παθητικου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού
3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων, εµπραγµ.ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν το Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας Σαπών και Ιάσμου καθώς επίσης και το ΚΕΦΙΑΠ Κομοτηνής. Ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της περυσινής χρήσης, λόγω του γεγονότος ότι στην παρούσα χρήση το ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ροδόπης) απορροφήθηκε δια της συγχώνευσης
λογιστικά με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και στο οποίο μεταφέρθηκαν όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών του. 2. Για τη χρήση 2013 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013. 3. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας
προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 14.580.733,35 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 4. Στα κονδύλια του Ισολογισμού ¨Λοιποί λογαριασμοί τάξεως¨ συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 1.372.489,26 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά
αδυνάτων του 2013. 5.Στο κονδύλιο του Ισολογισμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρ." και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών κι υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 154.662,98 € που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ανασφάλιστων του 2013. 6. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3329/2005 και 3370/2005 τα Νοσοκομεία έχουν την
αποκλειστική χρήση επί των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. Η κυριότητα επί των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων έχει μεταβιβασθεί στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης. 7. Στην παρούσα χρήση με βάση το ΦΕΚ 3390/31-12-13 έγινε διαγραφή των απαιτήσεων του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, ποσού 11.780.926,07 €.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον :
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Μείον :
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Ολικά Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2012

11.055.198,77
21.529.261,99
-10.474.063,22
30.555.731,35
20.081.668,13
2.494.215,85
17.587.452,28

2.494.215,85

2.168.762,54

25.258,65
0,00

0,00

9.723.727,34

25.258,65
17.612.710,93

0,00

-243.852,17
8.933.716,71

0,00

10.773,65
8.488.888,80

75.177,54
919.358,96
994.536,50

-9.573.673,15
8.039.037,78

70.166,41
89.639,91
146.050,10
0,00

485.529,67
485.529,67

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2012
9.177.568,88

10.773,65

63.353,68
86.700,51
150.054,19
0,00
9.292.930,07
313.625,39
117.171,88

10.735.504,57
26.097.535,82
-15.362.031,25
26.008.908,94
10.646.877,69
2.168.762,54
8.478.115,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως
8.039.037,78
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεόνασµα)
προηγούµενων χρήσεων
8.933.716,71
Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο
16.972.754,49

305.856,42

688.680,08
9.177.568,88

621.417,58
0,00
8.039.037,78

621.417,58

0,00
9.177.568,88

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 30 Ιουνίου 2014
-Ο∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-Ο∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΗΛΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

-HΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. "
Α.Μ. ΟΕΕ 544

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 283243

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ KOMOTHNHΣ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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) ∆ε λάβαµε επιστολή από τους νοµικούς συµβούλους του Νοσοκοµείου και κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουµε κατά την 31.12.2013 το σύνολο των επισφαλών απαιτήσεων, ενδεχόµενων υποχρεώσεων και τυχόν αγωγών τρίτων κατά του
Νοσοκοµείου, 2) ∆εν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουµε µε φυσική καταµέτρηση των αποθεµάτων την 31.12.2013 το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘Αποθέµατα’ ποσού € 853.627,03 δεδοµένου ότι διοριστήκαµε ως ελεγκτές της Εταιρείας µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Επίσης δεν ήταν εφικτή η επαλήθευση της απογραφής λήξης µε εναλλακτικές
διαδικασίες. Κατά συνέπεια, δεν µπορέσαµε να προσδιορίσουµε εάν οποιεσδήποτε προσαρµογές θα µπορούσαν να έχουν κριθεί απαραίτητες αναφορικά µε καταχωρηµένα ή µη καταχωρηµένα αποθέµατα, καθώς και µε στοιχεία που συνθέτουν την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, 3) ∆εν κατέστη δυνατό να
επαληθευτούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία, συνολικού ύψους € 19.754.546,32. 4) Εντός της χρήσης 2013, διεγράφησαν απαιτήσεις του Νοσοκοµείου από ασφαλιστικά ταµεία µέχρι την 31/12/2011, συνολικού ποσού € 11.780.926,07, στα πλαίσια της υλοποίησης της υπ. αρ. Β2α/Γ.Π.οικ.118526/2013. Κατά συνέπεια,
διατηρείται επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού της διαγραφής, από το σύνολο των απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταµεία της 31/12/2013 ποσού € 19.843.838,06, που θα πραγµατοποιηθεί, εντός της επόµενης χρήσης, 5) Το κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης “Άλλα Έσοδα” της 31.12.2013 ποσού € 30.555.731,35, περιλαµβάνει
επιχορηγήσεις για εξόφληση υποχρεώσεων προς προµηθευτές ποσού € 15.906.050,88. Οι επιχορηγήσεις αυτές θα έπρεπε να εµφανίζονται στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας σαν ειδικό αποθεµατικό. Συνεπώς τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2013 είναι αυξηµένα κατά ποσό € 15.906.050,88, ενώ της χρήσεως 2012 κατά ποσό € 8.705.415,13 αντιστοίχως.
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 Κοµοτηνής για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας». Άλλο Θέµα. Oι οικονοµικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη µε έµφαση θεµάτων την 31 Ιουλίου 2013 επί των οικονοµικών
καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως, εξαιτίας των εξής: 1) Μη λήψη απαντητικής επιστολής από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΠΥ και µη σχηµατισµός πρόβλεψης για ποσό που βρίσκεται σε καθυστέρηση πέραν του έτους, 2) Μη λήψη ικανοποιητικού αριθµού απαντητικών επιστολών προµηθευτών προς επιβεβαίωση υπολοίπου, 3) Καταχώρηση των
ληφθείσων επιχορηγήσεων στα κονδύλι της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως “Άλλα Έσοδα”, αντί στα Ίδια Κεφάλαια σε Ειδικό Αποθεµατικό, 4) Αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου, όπως µη τήρηση αναλυτικής λογιστικής και εγγυήσεων και λοιπών αλλότριων περιουσιακών στοιχείων σε λογαριασµούς τάξεως, 5) Μη ενοποίηση των οικονοµικών
στοιχείων του ΚΕΦΙΑΠ, βάσει του Ν. 4025/11 περί ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 6) ∆εν τέθηκαν υπ’ όψιν του ελεγκτή επιστολές από Νοµικούς Συµβούλους του Νοσοκοµείου. Θέµατα έµφασης αποτέλεσαν τα εξής: 1) το γεγονός ότι η επιχορήγηση της µισθοδοσίας από το αρµόδιο Υπουργείο εµφανίζεται στα “Άλλα έσοδα
εκµεταλλεύσεως”, ενώ η δαπάνη µισθοδοσίας στο “Κόστος αγαθών και υπηρεσιών” και στα “Έξοδα διοικητικής λειτουργίας”, 2) το κόστος παροχής δωρεάν νοσηλίων παρακολουθείται στους λογαριασµούς τάξεως. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. ∆εν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης ∆ιαχείρισης από την ∆ιοίκηση του
Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 146/2003.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
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