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Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε»  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας « ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» , που 

αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τις καταστάσεις  αποτελεσµάτων χρήσεως  της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που 

προδιαγράφονται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.2190/1920, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλείδες, 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 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 δικλείδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 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 συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας 

γνώµης. 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι : 1) Η Εταιρεία έχει, από το νόµο, υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτουµένους της συγκεκριµένα χρηµατικά 

οφέλη κατά τον χρόνο της αφυπηρέτησής τους. Η σηµερινή αξία των δεδουλευµένων αυτών υποχρεώσεων, που αναµένεται ότι θα καταβληθούν, 

υπολογίσθηκε σε  € 300 χιλιάδες. Σε σχέση µε τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε συνέπεια η 

καθαρή θέση της επιχείρησης να είναι κατά το ποσό αυτό µικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ενώ τα κέρδη µετά 

τους φόρους  της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσεως να είναι κατά € 20 χιλιάδες και € 280 χιλιάδες, αντίστοιχα, µικρότερα από αυτά που 

απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.2)Για τους λογαριασµούς του Ενεργητικού µε στοιχεία ∆ ΙΙ 1.Πελάτες για ποσό € 330 χιλιάδες και ∆ ΙΙ 10 

Επισφαλείς Επίδικοι Χρεώστες για ποσό € 157 χιλιάδες , από την εταιρεία δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµίας που θα προκύψει 

από την πιθανή µη είσπραξη τους µε συνέπεια η καθαρή θέση της επιχείρησης να είναι κατά το ποσό αυτό µικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις 



οικονοµικές καταστάσεις.3)Για τον λογαριασµό Παθητικού ΓΙΙ3 Τράπεζες λογ .Βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων, δεν έχουµε λάβει απαντητικές 

επιστολές από τις Τράπεζες ,η συµφωνία των υπολοίπων έγινε µε τα extrait των τραπεζών.4) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές 

για τη χρήση  2010,µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Πρόβλεψη για τα πιθανά ποσά που πιθανόν να προκύψουν από το πόρισµα του φορολογικού έλεγχου δεν είναι εφικτό να γίνει.  

Επιπλέον, για την χρήση 2013, πραγµατοποιείται φορολογικός έλεγχος από τους νόµιµους ελεγκτές, όπως ορίζει σχετική η ΠΟΛ1159/2011. Ο 

φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί.  

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

 Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για 

Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας « 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε»  κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2014 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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