
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων 47.125,65 47.125,17 0,48 47.125,65 47.125,17 0,48 Ι. Κεφάλαιο

47.125,65 47.125,17 0,48 47.125,65 47.125,17 0,48 1. Καταβεβληµένο 656.530,27 656.530,27

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-∆ωρεές παγίων

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποήσεις   3. ∆ωρεές παγίων 2.727.243,63 2.788.327,42

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 2.138.767,52 - 2.138.767,52 2.138.767,52 - 2.138.767,52 2.727.243,63 2.788.327,42

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 2.295.029,60 1.124.656,60 1.170.373,00 2.295.029,60 1.032.855,42 1.262.174,18

4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχ.εξοπλ. 48.240,57 47.762,50 478,07 48.240,57 46.934,70 1.305,87

5. Μεταφορικά µέσα 3.570,02 3.569,99 0,03 3.570,02 3.569,99 0,03 ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 83.019,32 83.003,62 15,70 83.019,32 83.003,62 15,70 3. ∆ιαφορά από ρυθµ. του άρθου 27 Ν.3867/2010 297.893,41 297.893,41

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.568.627,03 1.258.992,71 3.309.634,32 4.568.627,03 1.166.363,73 3.402.263,30 3α. Ειδικά αποθεµατικά 912.536,55 912.536,55

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) 3.309.634,32 3.402.263,30 1.210.429,96 1.210.429,96

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Αποθέµατα ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο

4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά  Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο 3.067.988,46 2.805.480,58

    Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 88.965,90 103.541,79 3.067.988,46 2.805.480,58

88.965,90 103.541,79

ΙΙ. Απαιτήσεις  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 7.662.192,32 7.460.768,23

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 2.755.508,02 2.286.684,37

       Μείον: Προβλέψεις 158.078,03 2.597.429,99 158.078,03 2.128.606,34

2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόµενες ασχολίες 115.019,61 109.772,22

       Μείον: Προβλέψεις 3.500,00 111.519,61 3.500,00 106.272,22 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3. Χρεώστες ∆ιάφοροι 20.282,42 24.746,78 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.729.232,02 2.259.625,34 1. Προµηθευτές 132.769,74 164.578,01

5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 3.577,57 14.852,22

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

11η Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2018) Ποσά σε Ευρώ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ                    Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 3.577,57 14.852,22

IV.∆ιαθέσιµα 8. Πιστωτες διαφοροι 10.750,05 22.041,88

1. Ταµείο 1.000,00 1.000,00  Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 147.097,36 201.472,11

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 1.648.405,25 1.845.686,18

1.649.405,25 1.846.686,18

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 4.467.603,17 4.209.853,31

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 63.531,54 103.026,56 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 36.362,50 56.454,84

3. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού 4.882,67 3.551,53 36.362,50 56.454,84

68.414,21 106.578,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 7.845.652,18 7.718.695,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 7.845.652,18 7.718.695,18

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 263.830,61 235.361,32 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 263.830,61 235.361,32

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 2.867.906,23 3.069.739,55 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 2.867.906,23 3.069.739,55

0,00 2.295,18 0,00 2.295,18

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 271.193,08 303.325,20 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 271.193,08 303.325,20

3.402.929,92 3.610.721,25 3.402.929,92 3.610.721,25

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 665.013,68 629.216,97 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 272.461,85 320.758,77

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.132.180,90 1.760.656,19
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεόνασµα) 

προηγούµενων χρήσεων
2.805.480,58 2.523.174,71

Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -1.467.167,22 -1.131.439,22 Σύνολο 3.077.942,43 2.843.933,48

Πλέον : Άλλα έσοδα 2.052.135,68 1.714.360,73 ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο 584.968,46 582.921,51 1. Φόρος εισοδήµατος 9.953,97 9.953,97 13.452,90 13.452,90

Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 428.155,03 311.678,92 Πλεόνασµα εις νέον 3.067.988,46 2.830.480,58

3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων , εµπράγµ. Ασφαλείων         3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων , εµπράγµ. Ασφαλείων         

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1)Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι  συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 

2) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους  1.738.477,54€ που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του 

νοσοκομείου καθόσον καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

3) Τα κονδύλια του  Ισολογισμού  ¨Λοιποί λογαριασμοί τάξεως¨ μειώθηκαν κατά ποσό 32.132,12€ το οποίο αφορά κόστος  νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016 και 2017, το οποίο τιμολογήθηκε σύμφωνα με  το άρθρο 33 του Ν.4368 

ΦΕΚ 21 τ. Α’ 21/2/2016 . 

4) Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»  διασυνδέεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4213 φεκ 261 τ. Α’ 9/12/2013. 

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 156.813,43 271.242,59

Πλέον : 

2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 31.193,59 9.295,69 Η διάθεση πλεονάσµατος γίνεται ως εξής

4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 19.363,42 25.510,28 Υπόλοιπο εις νέο 3.067.988,46 2.805.480,58

50.557,01 34.805,97 Ειδικά αποθεµατικά 0,00 25.000,00

Μείον : Σύνολο 3.067.988,46 2.830.480,58

3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 53,21 53,21 50.503,80 0,00 0,00 34.805,97

Ολικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως 207.317,23 306.048,56

ΝΕΑΠΟΛΗ,   19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 68.877,02 66.541,03 Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.193,24 11.900,71

70.070,26 78.441,74

ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Α.∆.Τ. ΑΜ 480665 Α.∆.Τ. ΑΜ 469187

Μείον :  - Ο - 

3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 4.925,64 60.231,53 ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους 0,00 4.925,64 65.144,62 3.500,00 63.731,53 14.710,21 Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 272.461,85 320.758,77 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 92.628,98 93.612,51

 Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος
92.628,98 0,00 93.612,51 0,00 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 272.461,85 320.758,77 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 89442

Α.∆.Τ. ΑΝ 237010

Γνώµη µε επιφύλαξη 

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του "ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ""

Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Νοσοκοµείου "Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Νεάπολης "∆ιαλυνάκειο"" (το Νοσοκοµείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, την κατάσταση

αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,

την οικονοµική θέση του Νοσοκοµείου "Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Νεάπολης "∆ιαλυνάκειο" κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το Π.∆.

146/2003 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας”.  

Για την επιβεβαίωση του λογαριασµού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών" απεστείλαµε σε oφειλέτες του Νοσοκοµείου (ασφαλιστικά ταµεία) επιβεβαιωτικές επιστολές για απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.572.287,53

(ποσοστό 93,35% επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλετών προ πρόβλεψης). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσής µας δεν είχαµε λάβει απαντήσεις από τους οφειλέτες αυτούς (ΕΟΠΥΥ). Εποµένως δεν κατέστη δυνατόν να

επαληθευτούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.597.429,99 και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόµενη επίδραση στα

Η ∆/ΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Έµφαση Θεµάτων

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

�     Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκοµείου.

�     Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε

γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της ∆ιοίκησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε

ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα το Νοσοκοµείο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

�     Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες

συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση

ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική

Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα

επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 

�     Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους

αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε

λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

�      Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της

έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από το Νοσοκοµείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε

εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και

κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των αποθεµάτων του Νοσοκοµείου.

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας”, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Νοσοκοµείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέµατα

που αφορούν οντότητες του δηµοσίου τοµέα και σχετίζονται µε τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.

επαληθευτούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.597.429,99 και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόµενη επίδραση στα

αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ        ΡΟΜΠΟΤΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261 Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019

ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.

∆εν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης ∆ιαχείρισης από την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 146/2003.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χεύδεν
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