
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Ποςά κλειόμενησ Ποςά προηγοφμενησ

 Αξία κτήςεωσ Αποςβζςεισ Αναπόςβ.αξία Αξία κτήςεωσ Αποςβζςεισ Αναπόςβ.αξία χρήςεωσ 2017 χρήςεωσ 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 82.311,60 81.954,62 356,98 82.311,60 81.657,53 654,07   Ι.  Κεφάλαιο 

82.311,60 81.954,62 356,98 82.311,60 81.657,53 654,07    1. Καταβλθμζνο 11.753.577,19 11.753.577,19

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

  ΙΙ. Ενςώματεσ ακινητοποιήςεισ

  ΙΙ. Διαφορζσ αναπροςαρμογήσ και επιχορηγήςεισ επενδφςεων-

Δωρεζσ παγίων 

     1.   Γιπεδα - Οικόπεδα 4.220.319,80 4.220.319,80 4.220.319,80 4.220.319,80    3. Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 780.950,56 780.950,56

     3.   Κτίρια και τεχνικά ζργα 30.410.766,67 15.894.693,84 14.516.072,83 30.410.766,67 14.678.263,17 15.732.503,50    4. Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 36.989.359,44 36.869.203,44

     4.   Μθχ/τα-Τεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 8.846.158,85 7.233.261,18 1.612.897,67 8.655.536,95 7.008.232,38 1.647.304,57    Mειον αποςβεςκείςεσ επιχορθγιςεισ 22.834.923,13 21.573.258,31

     5.   Μεταφορικά μζςα 16.850,05 10.432,96 6.417,09 16.850,05 8.747,96 8.102,09 14.935.386,87 16.076.895,69

     6.   Επιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 3.483.998,83 3.342.250,77 141.748,06 3.388.618,89 3.329.487,52 59.131,37   ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια

     7.   Ακινθτοποιιςεισ υπο εκτζλεςθ & προκαταβολζσ 0,00 0,00 0,00 0,00     5. Ειδικά αποκεματικά από λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ 40.462.163,80 33.962.163,80

         φνολο ακινητοποιήςεων (ΓΙΙ) 46.978.094,20 26.480.638,75 20.497.455,45 46.692.092,36 25.024.731,03 21.667.361,33

  IV. Αποτελζςματα εισ νζο 

     Υπόλοιπο  ελλείμματοσ εισ νζον 13.549.704,63 4.812.100,07

Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 80.700.832,49 66.604.736,75

   Ι. Aποθζματα

      4. Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, Αναλϊςιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων

          και Είδθ ςυςκευαςίασ 1.496.119,60 1.438.992,83 Β ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KINΓΥΝΟΥΣ ΚΑΙ EΞOΓA

   1. Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ

   ΙΙ. Απαιτήςεισ          λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 0,00 0,00

      1. Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 50.447.680,99 37.093.699,10

      2. Απαιτιςεισ από επιχορθγιςεισ και παρεπόμενεσ αςχολίεσ 126.191,28 113.494,46

      3. Δεςμευμζνοι λογαριαςμοί κατακζςεων 211.237,58 184.657,50

      5. Χρεϊςτεσ διάφοροι 69.745,84 36.080,71 Γ.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

      12. Λογαριαςμοι διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν & πιςτϊςεων 0,00 0,00  ΙΙ. Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

50.854.855,69 37.427.931,77      1. Προμθκευτζσ 6.980.848,21 8.018.349,04

   2α. Επιταγέσ πληρωτέεσ (μεταχρ.) 433.053,21 44.047,87

ΙΙΙ. Χρεόγραφα      4. Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 229.523,14 151.693,93

     1. Λοιπά χρεόγραφα 10,21 10,21      5.Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 15.925,49 22.113,40

     8. Πιςτωτζσ διάφοροι 498.501,88 368.580,23

  ΙV. Διαθζςιμα φνολο υποχρεώςεων (ΓΙΙ) 8.157.851,93 8.604.784,47

      3. Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 13.223.812,84 11.100.614,76

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 65.574.798,34 49.967.549,57

Ε.   ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ Δ.   ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

    2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 2.849.217,72 3.637.707,71     2. Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 63.144,07 63.751,46

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε) 88.921.828,49 75.273.272,68 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Δ) 88.921.828,49 75.273.272,68

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

      2. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί Δθμόςιου Λογιςτικοφ 30.950.059,81 25.410.261,83       2. Πιςτωτικοί λογαριαςμοί Δθμόςιου Λογιςτικοφ 30.950.059,81 25.410.261,83

      4. Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ 1.302.993,14 896.180,01       4. Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ 1.302.993,14 896.180,01

32.253.052,95 26.306.441,84 32.253.052,95 26.306.441,84

Ποςά Ποςά

κλειόμενησ προηγουμ.

 Ι.Αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ χρήςεωσ 2017 χρήςεωσ 2016

   1.  Εςοδα από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 18.382.185,29 14.847.383,29

   Μείον: Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 26.192.910,56 24.009.781,90 Κακαρά αποτελζςματα (πλεόναςμα) χριςεωσ 8.807.350,40 6.156.585,58

   Μικτά αποτελζςματα (ζλλειμμα) εκμεταλλεφςεωσ -7.810.725,27 -9.162.398,61 (+) Υπόλοιπο αποτελεςμάτων (ελλειμμάτων) προθγοφμενων χριςεων 4.812.100,07 -1.304.669,68
   Πλζον: Αλλα ζςοδα 18.243.635,60 16.610.333,36 Ζλλειμμα είσ νζο 13.619.450,47 4.851.915,90

   φνολο 10.432.910,33 7.447.934,75

   Μείον:  1. Εξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 2.838.468,21 2.518.373,18 ΜΕΙΟΝ:

                   3. Ζξοδα  λειτουργίασ δθμοςίων ςχζςεων 0,00 0,00 1. Φόροσ ειςοδιματοσ 69.745,84 39.815,83

   Μερικά αποτελζςματα (πλεόναςμα) εκμεταλλεφςεωσ 7.594.442,12 4.929.561,57 Ζλλειμμα είσ νζο 13.549.704,63 4.812.100,07

   Πλζον: 4. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 191.876,68 80.942,34

   Ολικά αποτελζςματα (πλεόναςμα) εκμεταλλεφςεωσ 7.786.318,80 5.010.503,91

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (μείον): Εκτακτα αποτελζςματα

                  1.Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 1.640.948,64 1.205.394,42

                  3. Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων 0,00 1.640.948,64 11.368,82 1.216.763,24

ΜΕΙΟΝ:

                  1.Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 485.935,46 21,61

                  3. Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων 133.981,58 619.917,04 1.021.031,60 70.659,96 70.681,57 1.146.081,67

   Οργανικά και ζκτακτα αποτελζςματα (πλεόναςμα) 8.807.350,40 6.156.585,58

   Μείον: Σφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων 1.456.204,81 1.418.067,37

      Μείον : Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 1.456.204,81 0,00 1.418.067,37 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ (πλεόναςμα) 8.807.350,40 6.156.585,58

Αρ. Αδείασ Ο.Ε.Ε.: 0101394 Α΄ΣΑΞΗ

Αθήνα, 29 Αυγοφςτου 2018

ΠΑΡΘΕΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΤΣΟΡΕΒΤΘΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ

Α.Δ.Σ.: ΑΚ 540716  Α.Δ.Σ.: ΑΙ 851122 Α.Δ.Σ.: ΑΙ 310525

Σρίκαλα,  27/06/2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ O ΤΝΣΑΞΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

για την "ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ"

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2017 Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2016

ημειώςεισ:

1.O ανωτζρω ιςολογιςμόσ τθσ 31/12/2017 ςυντάχκθκε με βάςθ τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/2003, κατόπιν διενζργειασ απογραφισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του νοςοκομείου των πάςθσ φφςεωσ απαιτιςεων, υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τουσ, όπωσ και των διακζςιμων χρθματικϊν ποςϊν.

2. Για τθ χριςθ 2017 εφαρμόςτθκαν οι  ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 22 του άρκρου 3 του Ν. 4110/2013.

3. Στο λογαριαςμό τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςεωσ "Άλλα Ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ", περιλαμβάνεται το κόςτοσ  μιςκοδοςίασ προςωπικοφ που επιδοτείται απευκείασ από το υπουργείο, εκτόσ προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου, ποςοφ 15.061.430,31 € με ιςόποςθ επιβάρυνςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του 

Νοςοκομείου. Αντίςτοιχα ςτθν προθγοφμενθ χριςθ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανιλκε ςε ποςό 14.109.171,39€.

4. Στα κονδφλια του  Ιςολογιςμοφ  ¨Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ¨ ςυμπεριλιφκθκε ποςό φψουσ 1.302.993,14 € το οποίο αφορά ςτο κόςτοσ νοςθλείασ και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2017. Αντίςτοιχα ςτθν προθγοφμενθ χριςθ  ανιλκε ςε ποςό  896.180,01 €.

5. Το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων ςε προμθκευτζσ ανιλκε ςτο ποςό των 6.500.000,00 € και  θ λογιςτικι του αντιμετϊπιςθ παρατίκεται αναλυτικά ςτο προςάρτθμα των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων.

6. Το κόςτοσ των παρεχόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν & διοικθτικισ λειτουργίασ  λόγω τθσ τιρθςθσ τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ Εκμεταλλεφςεωσ προςδιορίςτθκε εςωλογιςτικά.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜAΣΩΝ ΧΡΗΕΩ 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017)

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2017 Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2016

5η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017

13η Χρήςη (01/01/2017 - 31/12/2017)
(Ποςά ςε Ευρώ)

Ζκθεςη Ελζγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταςτάςεων: Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του Νοςοκομείου ''Γενικό  Νοςοκομείο  Σρικάλων'' οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ 
χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα. 
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Χρηματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ: Η Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ  για τθν κατάρτιςθ αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ», 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. 
Ευθφνη του Ελεγκτή: Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου.  Τα 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 χρθματοοικονομικζσ 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 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των χρθματοοικονομικϊν 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 και εφλογθ παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων του Νοςοκομείου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά 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 χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Πιςτεφουμε 
ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη: Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ: 1) Μζχρι και τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςασ ζκκεςισ μασ, δεν κατζςτθ δυνατόν να επαλθκευκοφν, με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ ι άλλεσ εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ, οι απαιτιςεισ από αςφαλιςτικά ταμεία (απαιτιςεισ από πϊλθςθ 
αγακϊν και υπθρεςιϊν), φορείσ δθμοςίου και ιδιωτϊν, ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 453.238,60. 2) Στο κονδφλι του Ιςολογιςμοφ "Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν" ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 50.447.680,99 περιλαμβάνονται απαιτιςεισ από τον ΕΟΠΥΥ ποςοφ ευρϊ 47.496.518,57. Σφμφωνα με επιβεβαιωτικι επιςτολι 
που λάβαμε από τον ΕΟΠΥΥ, το ποςό που οφείλεται ςτο Νοςοκομείο από τον ΕΟΠΥΥ ανζρχεται ςε ευρϊ 34.560.045,64 και, κατά ςυνζπεια, το φψοσ των απαιτιςεων εμφανιηεται αυξθμζνο κατά ευρϊ 12.936.472,93. Συνίςταται θ διερεφνθςθ και τακτοποίθςθ τθσ διαφοράσ. 3) Μζχρι και τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ 
παροφςασ ζκκεςισ μασ, δεν κατζςτθ δυνατόν να επαλθκευκοφν, με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ ι άλλεσ εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ, υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 1.478.496,92 και, ςυνεπϊσ, διατθροφμε επιφφλαξθ για το φψοσ των υποχρεϊςεων αυτϊν. 4) Μζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ 
τθσ παροφςασ ζκκεςισ μασ, δεν ζχουμε λάβει επιςτολζσ για εφτά (7) εκ των οκτϊ (8) Νομικϊν Συμβοφλων του Νοςοκομείου ςχετικά: α) με τθν κυριότθτα των ακινιτων και τα τυχόν εμπράγματα βάρθ επ’ αυτϊν και β) με τισ εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ ι τελεςίδικεσ δικαςτικζσ πράξεισ από τισ οποίεσ είναι πικανόν να 
προκφπτουν ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ. Συνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν φπαρξθ τυχόν εμπράγματων βαρϊν επί των ακινιτων, ενϊ δεν κατζςτθ δυνατόν να εκτιμιςουμε αν προκφπτει πικανό ποςό διεκδικιςεων ςε βάροσ του Νοςοκομείου, για το οποίο κα ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ.
Γνώμη με Επιφφλαξη: Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ  των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ  του Νοςοκομείου ''Γενικό  Νοςοκομείο Τρικάλων'' για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017, ζχουν καταρτιςτεί, από κάκε 
ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ».
Ζμφαςη θεμάτων: Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 1) δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων,  του εξοπλιςμοφ και των αποκεμάτων του Νοςοκομείου, 2) το Νοςοκομείο δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά και αςφαλιςτικά κατά τθ τελευταία δεκαετία, πζραν τθσ οποίασ παραγράφονται οι 
οφειλόμενοι φόροι και ειςφορζσ από ζμμεςουσ και παρακρατοφμενουσ φόρουσ, κακϊσ και οφειλόμενεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. Κατά ςυνζπεια υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων του Νοςοκομείου, κατόπιν ελζγχου για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ, οι οποίεσ δεν είναι 
δυνατό να προςδιοριςτοφν ςτθ παροφςα φάςθ, και 3) το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου χριηει βελτιϊςεων και ρυκμίςεων, ωσ προσ τθν ςωςτι εφαρμογι και ορκι λειτουργία του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ και επί τθσ μθχανογραφικισ λογιςτικισ υποςτιριξθσ. Στθ γνϊμθ μασ δε διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με τα 
κζματα αυτά.
Ζκθεςη επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Απαιτήςεων:1) Δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ  Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ από τθν Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ.146/2003. 2) Σφμφωνα με τα άρκρα 27 του Ν.3599/2007 και  11 του Ν. 3697/2008, υφίςταται υποχρζωςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ωσ προδιαγράφονται για τον  Δθμόςιο Τομζα,  τα οποία δεν τυγχάνουν ειςζτι εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα κατά τον χρόνο ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2017.  Ωσ εκ τοφτου θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου κατιρτιςε τισ 
ανωτζρω χρθματοοικονομικζσ  καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ,  που προδιαγράφονται  από τισ  διατάξεισ  του ΠΔ.146/2003  «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ».  Σθμειϊνεται ότι θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου καταρτίηει χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 
και ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα  Χρθματοοικονομικισ  Αναφοράσ. 
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