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Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων 431.855,34 429.377,83 2.477,51 446.605,34 437.740,77 8.864,57 Ι. Κεφάλαιο

431.855,34 429.377,83 2.477,51 437.199,41 428.890,54 8.864,57 1. Καταβεβληµένο 15.470.941,15 15.470.941,15

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-∆ωρεές παγίων
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποήσεις  3. ∆ωρεές παγίων 585.375,23 580.211,69

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 9.098.250,06 0,00 9.098.250,06 9.091.580,16 0,00 9.091.580,16  4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 6.738.196,63 6.966.968,16

2. Αγροί, Φυτείες, ∆άση 123.040,84 0,00 123.040,84 123.040,84 0,00 123.040,84 7.323.571,86 7.547.179,85

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 18.000.839,92 9.252.144,88 8.748.695,04 17.982.252,32 8.532.857,66 9.449.394,66

4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχ.εξοπλ. 9.612.746,59 8.196.969,40 1.415.777,19 9.470.667,78 8.202.300,07 1.268.367,71

5. Μεταφορικά µέσα 72.255,68 67.756,86 4.498,82 72.255,68 64.460,06 7.795,62

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 3.066.825,36 2.926.821,44 140.003,92 2.980.017,63 2.863.859,57 116.158,06 ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 60.773,04 0,00 60.773,04 60.773,04 0,00 60.773,04 3. ∆ιαφορά από ρυθµ. του άρθου 27 Ν.3867/2010 7.051.512,10 7.051.512,10

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 40.034.731,49 20.443.692,58 19.591.038,91 39.780.587,45 19.663.477,36 20.117.110,09 3α. Ειδικά αποθεµατικά 22.947.864,04 20.888.286,28

29.999.376,14 27.939.798,38

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες µακροπρόθεσµες
      Χρηµατοοικονοµικές Απαιτησεις ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 13.728,00 13.728,00  Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο 22.475.007,26 16.808.852,24

    Μείον : Προβλέψεις για υποτίµηση -13.726,42 -13.726,09 22.475.007,26 16.808.852,24
1,58 1,91

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 75.268.896,41 67.766.771,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 19.591.040,49 20.117.112,00

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά

    Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 1.947.521,51 1.907.270,62

1.947.521,51 1.907.270,62 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις  1. Προµηθευτές 3.110.862,79 4.055.212,56

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 50.494.678,80 41.318.245,35  5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 30.938,85 32.931,50

    Μείον: Προβλέψεις -614.450,90 49.880.227,90 -614.450,90 40.703.794,45  8. Πιστωτες διαφοροι 323.018,51 383.228,00

2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόµενες ασχολίες 91.385,45 72.844,50 3.464.820,15 4.471.372,06

    Μέιον: Προβλέψεις -3.500,00 87.885,45 -3.500,00 69.344,50

4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 237.839,79 237.839,79  Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 3.464.820,15 4.471.372,06

    Μέιον: Προβλέψεις -237.839,79 0,00 -237.839,79 0,00

5. Χρεώστες ∆ιάφοροι 197.363,23 154.478,82

    Μείον: Προβλέψεις -90.763,57 106.599,66 -90.763,57 63.715,25

50.074.713,01 40.836.854,20

IV.∆ιαθέσιµα
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 6.039.675,49 8.115.307,66

6.039.675,49 8.115.307,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 58.061.910,01 50.859.432,48

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επόµενων χρήσεων 2.327,68 1.880,34 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 565.433,04 517.887,91

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.433.539,82 1.610.938,53 565.433,04 517.887,91
3.Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού 207.854,09 157.803,67

1.643.721,59 1.770.622,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 79.299.149,60 72.756.031,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 79.299.149,60 72.756.031,59

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 13,97 12,04 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 13,97 12,04

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 26.530.056,78 28.507.433,43 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 26.530.056,78 28.507.433,43

3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων κ' εµπράγµατων ασφαλειών 136.925,26 133.966,34 3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων κ' εµπράγµατων ασφαλειών 136.925,26 133.966,34

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 4.180.409,75 4.086.977,40 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 4.180.409,75 4.086.977,40

30.847.405,76 32.728.389,21 30.847.405,76 32.728.389,21

Σημειώσεις:

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 12.614.904,18 12.430.673,61 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 7.763.111,66 8.452.266,61

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 26.813.165,48 24.980.356,27
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεόνασµα) 

προηγούµενων χρήσεων
16.808.852,24 11.812.297,02

Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -14.198.261,30 -12.549.682,66 Σύνολο 24.571.963,90 20.264.563,63

Πλέον : Άλλα έσοδα 22.722.848,23 22.286.479,86

Σύνολο 8.524.586,93 9.736.797,20 ΜΕΙΟΝ :

Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.700.554,50 2.601.228,55 1. Φόρος εισοδήµατος 37.378,88 35.771,11

Μερικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα ) εκµεταλλεύσεως 5.824.032,43 7.135.568,65 Πλεόνασµα εις νέον 24.534.585,02 20.228.792,52

Πλέον :

2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 0,00 0,42

4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 63.613,87 57.908,68 Η διάθεση πλεονάσµατος γίνεται ως εξής
63.613,87 57.909,10 Υπόλοιπο εις νέο 22.475.007,26 16.808.852,24

Ειδικά αποθεµατικά 2.059.577,76 3.419.940,28

Μείον : Σύνολο 24.534.585,02 20.228.792,52

2. Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,33 0,00

3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 241,01 241,34 63.372,53 563,56 563,56 57.345,54

Ολικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως 5.887.404,96 7.192.914,19 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ο ∆/ΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 879.944,96 1.234.656,59

2. Έκτακτα κέρδη 0,00 22.187,55

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.350.794,38 568.436,57

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 0,00 65.631,24

2.230.739,34 1.890.911,95

Μείον : ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 4.054,35 317.016,30 Α.∆.Τ. ΑΜ 964490 Α.∆.Τ. Τ 334695
2. Έκτακτες Ζηµίες 0,71 2.307,42

3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 350.977,58 151.885,50  - Ο - 
4. Προβλέψεις για έκτακτ. Κινδύνους 0,00 355.032,64 1.875.706,70 160.350,31 631.559,53 1.259.352,42 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 7.763.111,66 8.452.266,61 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.054.150,17 1.036.285,50

Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες

 στο λειτουργικό κόστος 1.054.150,17 0,00 1.036.285,50 0,00 ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥ∆ΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 7.763.111,66 8.452.266,61 Α.∆.Τ. Χ 208639 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680

Α.∆.Τ. Χ 220850

Γνώµη µε επιφύλαξη 

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη

Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:

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:

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ        ΡΟΜΠΟΤΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261 Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121

ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ

Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Νοσοκοµείου "Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου" (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 Λασιθίου" 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”.  

1) Για την επιβεβαίωση του λογαριασµού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών" απεστείλαµε σε oφειλέτες του Νοσοκοµείου (ασφαλιστικά ταµεία) επιβεβαιωτικές επιστολές για απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 49.064.182,38 (ποσοστό 97,17% επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλετών προ

πρόβλεψης). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσής µας δεν είχαµε λάβει απαντήσεις από τους οφειλέτες αυτούς. Εποµένως δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 49.880.227,90 και συνεπώς διατηρούµε

επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόµενη επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.

2) Από τη ληφθείσα επιστολή του Νοµικού Συµβούλου του Νοσοκοµείου προκύπτουν αξιώσεις τρίτων για δικαστικές διεκδικήσεις από αγωγές: α) εργαζοµένων συνολικού ποσού ευρώ 2.724.529,06, β) προµηθευτών συνολικού ποσού ευρώ 4.070.345,57 και γ) λοιπών αποζηµιώσεων ευρώ 1.899.950,00. Η

έκβαση των παραπάνω αξιώσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές  καταστάσεις.
∆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.

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.
�      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.

�      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. 

�     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.

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

�      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

Αθήν α, 8 Οκτωβρίου 2019

Έκθεση Ελέγχου Αν εξάρτητων  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών

 Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του "Γενικού Νοσοκοµείου ΛΑΣΙΘΙΟΥ"

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γ .  Ν .  Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 6η Οικονοµική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2018) Ποσά σε Ευρώ

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

1) Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι  συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13.

2) 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 ύψους 16.736.765,55€ με 

ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

3) Στα κονδύλια του  Ισολογισμού  ̈ Λοιποί λογαριασμοί τάξεως̈ συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 721.596,65€ που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2018 για το οποίο εκκρεμεί η τιμολόγηση του, και 

αφαιρέθηκε ποσό 628.164,30€ 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) Η Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας διασυνδέονται και λειτουργούν υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σύμφωνα με το 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111

ΑΔΑ: 61ΗΥ469045-7Ξ1
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