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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗA
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
«ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ» Δ.Δ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Αριθμ. Πρωτ.31605

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 17ης ΤΝΔΓΡΗΑΖ 2ο ΘΔΜΑ

ηελ Αζήλα ζήκεξα εκέξα Γεπηέξα 16 Γεθεκβξίνπ

2019 θαη ώξα

10.00π.κ, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν.Α
«ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ»Δ.Δ., ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε κε Απόθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ( ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ 370/2019) , έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ. θνπ Πεηξόπνπινπ Ηιία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ
ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε εθιήζεζαλ όια ηα κέιε θαη παξεπξέζεζαλ ν Αληηπξόεδξνο
θαη ηαπηόρξνλα Αλ. Γηνηθεηή θ. Βαζίιεηνο Θενδώξνπ, ν Γηνηθεηήο θαη κέινο
θ. Γεσξγόπνπινο Δπζύκηνο θαζώο θαη ηα κέιε θ. Γεκεηξόπνπινο Λεσλίδαο,
θα Γέκνπ Ισάλλα, θ. Υξήζηνο Αικπάλεο θαη θ. Νηθόιανο Μπνπξκπνπιεο.
Σα κέιε θα Ακνξγηαλνύ Μαξία θαη θ. Βαζίιεηνο Παπαλησλίνπ απνπζίαδαλ.
Δπίζεο παξεπξέζεθε , γηα ηελ ηήξεζε πξαθηηθώλ, ε Γξακκαηέαο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Μαξία Κνύξηε.

Θέμα 2ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων ( Ησολογισμός έτοσς 2018).

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη
έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ππ’αξηζκ.πξση. 28951/27.11.2019 Δηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Οηθνλνκηθνύ , ζύκθσλα κε ηελ νπνία:

1

ΑΔΑ: 9Γ3Π46904Χ-7ΚΧ
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 146/2003 πεξί Κ.Λ. Γεκνζίσλ Μνλάδσλ
Τγείαο, ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2018
πνπ απνηεινύληαη από :
-

Ιζνινγηζκό

-

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο

-

Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ

-

Πξνζάξηεκα

-

Έθζεζε πξνβιεπόκελε από ην Ν. 3329/2005 αξζξ. 7 παξ.2

-

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ –Λνγηζηώ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Δγκρίνει ομόυωνα τις οικονομικές καταστάσεις της τρήσης 2018.

ΔΝΔΡΓΔΗΑ:
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:

Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2019

ΓΡ.ΠΡΟΔΓΡΟΤ
ΓΡ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΓΡ. ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ

Ζ Γραμματέας τοσ Γ.
Μαρία Κούρτη

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΑ
ΤΠ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΡΑΜ. ΓΗΟΗΚ. ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
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ΑΔΑ: 9Γ3Π46904Χ-7ΚΧ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Τ.Π. & Κ.Α.
1η Τ.ΠΔ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..
12ορ ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018)
Ποζά κλειομένηρ σπήζεωρ 2018
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Β.

Αξία κηήζεωρ

Αποζβέζειρ

Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2017

Αναπ.αξία

Αξία κηήζεωρ

Αποζβέζειρ

Αναπ.αξία

ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
4.

Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσλ

636.977,47

556.188,07

80.789,40

599.621,23

495.155,28

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ποζά κλειομ.

Ποζά πποηγ.

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

σπήζεωρ 2018

σπήζεωρ 2017

104.465,95

Ι.

Μεηοσικό κεθάλαιο
1.

Γ.

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ.

ΙΙ.

Δνζώμαηερ ακινηηoποιήζειρ

Δπισοπηγήζειρ επενδύζεων - Γωπεέρ παγίων
533.435,50

0,00

533.435,50

533.435,50

0,00

533.435,50

3.

Δσξεέο παγίσλ

2.366.652,23

2.253.486,99

3.

Κηίξηα & ηερληθά έξγα

927.870,70

728.670,45

199.200,25

927.870,70

695.545,55

232.325,15

4.

Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

1.279.970,35

1.219.970,35

4.

Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθ/ζεηο

3.646.622,58

3.473.457,34

100.723.785,03

100.723.785,03

5.

Μεηαθνξηθά κέζα

6.

Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο

11.505.684,71

10.846.300,87

659.383,84

11.358.157,08

10.784.887,44

573.269,64

52.171,06

46.364,48

5.806,58

52.171,06

44.866,02

7.305,04

18.133.309,44

16.261.107,48

1.872.201,96

17.854.606,69

15.812.480,70

2.042.125,99

31.152.471,41

27.882.443,28

3.270.028,13

30.726.241,03

27.337.779,71

3.388.461,32

Σύλνιν παγίνπ Ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ)

3.270.028,13

ΙΙΙ. Αποθεμαηικά Κεθάλαια
3.

3.388.461,32

Εηδηθά Απνζεκαηηθά

V. Αποηελέζμαηα ειρ νέο

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Υπόινηπν πιενλάκαηνο ρξήζεσο εηο λέν

Ι.

Υπόινηπν ειιεηκκάησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

Αποθέμαηα
4.

Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά Αληαιιαθηηθά θαη Είδε ζπζθεπαζίαο

3.872.809,34

3.996.200,97

Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AV)

35.968.694,74

25.000.558,13

-20.328.330,35

-45.274.878,65

15.640.364,39

-20.274.320,52

137.115.950,49

101.028.100,34

2.702.448,80

3.405.448,80

8.882.971,15

8.842.133,75

Απαιηήζειρ
1.

Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

117.147.154,25

Μείνλ: Πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
6.

Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθ/ιώλ θαη πηζηώζεσλ

11.

Φξεώζηεο δηάθνξνη

8.850.511,60

Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ

76.549.827,95
108.296.642,65

8.850.511,60

67.699.316,35

8.804,11

8.804,11

179.122,66

96.683,21

108.484.569,42

67.804.803,67

2.

1.

Τακείν

3.

Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο

Σύλνιν Κπθινθνξνύληνο Ελεξγεηηθνύ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΙΙ.

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

3.

Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ

Πξνκεζεπηέο

4.

Πξνθαηαβνιέο γηα πώιεζε αγαζώλ & ππεξεζηώλ

144,04

5.

Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε

15.597.555,30

20.840.427,31

6.

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί

15.598.211,16

20.840.571,35

11. Πηζησηέο δηάθνξνη

127.955.589,92

92.641.575,99

Σύλνιν Υπνρξεώζεσλ (ΓΙΙ)

16.762.783,32

17.937.012,56

4.617.490,68

3.056.428,27

21.380.274,00

20.993.440,83

152.686.681,45

117.127.944,09

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ

ημειώζειρ:

1.

0,00

0,00

333.871,28

211.081,67

182,88

251,02

2.655.722,01

2.634.586,40

11.872.747,32

11.688.052,84

995.534,84

1.006.342,11

995.534,84

1.006.342,11

152.686.681,45

117.127.944,09

120.040.629,12

119.083.646,67

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)
2.

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

655,86

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
2.

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

IV. Γιαθεζιμα

E.

17.105.178,49

Γήπεδα - Οηθόπεδα

Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ)

ΙΙ.

17.105.178,49

1.

& ινηπόο κερ/θόο εμνπιηζκόο

Γ.

Καηαβιεκέλν

Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρ-

2.

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ

120.040.629,12

119.083.646,67

2.

Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ

1. Τα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ην Ννζνθνκείν αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα ζηνλ Ειιεληθό Εξπζξό Σηαπξό (άξζ. 1 παξάγξ. 3 Ν. 1821/1988 ΦΕΚ η. Α΄ 271/8.12.1988).
2. Σηα θνλδύιηα ηεο θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Φξήζεσο "Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ", "Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο" θαη "Άιια έζνδα" ζπκπεξηιήθζεθε πνζό ύςνπο επξώ 27.689.222,69 πνπ αθνξά ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
λνζνθνκείνπ δηόηη επηδνηείηαη απεπζείαο από ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018 (1ηρ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018)
Ποζά κλειομένηρ σπήζεωρ 2018

Ι.

Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα-έιιεηκκα) ρξήζεσο

Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεωρ
1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

45.979.857,21

28.946.453,05

-52.967.908,24

-49.858.379,02

Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο

-6.988.051,03

-20.911.925,97

Πιένλ:1. Άιια έζνδα

51.590.767,70

48.631.690,15

Σύλνιν

44.602.716,67

27.719.764,18

-11.590.582,23

-10.329.688,76

Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Μείνλ:1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

33.012.134,44

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο

-1.663,28

Μείνλ: 3 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Ποζά πποηγ.
σπήζεωρ 2017

35.968.694,74

25.000.558,13

-20.274.320,52

-45.274.878,65

Πιένλ: Υπόινηπν απνηειεζκάησλ (ειιεηκκάησλ)
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Μείνλ: Φόξνο Εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα εηο λένλ

-54.009,83
15.640.364,39

-20.274.320,52

206.417,71
359.885,89

-202,00

33.372.020,33

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο

Ποζά κλειομ.
σπήζεωρ 2018

17.390.075,42

361.549,17

Πιένλ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη

ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2017

206.215,71
17.596.291,13

Πλέον: Έκηακηα αποηελέζμαηα
1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
4. Εζνδα από πξνβιεςεηο πξνεγνπκελσλ ρξεζεσλ

19.928,08

136.491,74

1.882.658,02

6.122.666,11

703.000,00

2.605.586,10

1.171.634,21

7.430.792,06

Μείνλ:

-186,06

1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα
2. Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ Φξήζεσλ

-2.874,26

-8.725,63
0,00

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο

-8.911,69

2.596.674,41

-23.650,80

-26.525,06

35.968.694,74

Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)

7.404.267,00
25.000.558,13

Μείνλ: Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

665.755,01

ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

-665.755,01

675.939,98
0,00

-675.939,98

35.968.694,74

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέπδη) ΥΡΗΔΧ

0,00
25.000.558,13

Αζήλα, 1 Ννεκβξίνπ 2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

H ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Η ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
PF FINANCE Ltd / Α.Μ. ΟΔΔ 1679

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ

ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΙΟ

ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΛΔΝΗ

ΜΠΔΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ

ΚΑΣΑΓΗ ΑΘΗΝΑ

Γπ. ΦΑΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ
Α.Γ.Σ. ΑΚ232859 Α.Α. Α' ΣΑΞΗ ΟΔΔ 91081

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάπτητου Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό σμβούλιο τοσ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΟΚΟΜΕΙΟY "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.."
Έκθεση Ελζγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων:
Γνώμη με επιφφλαξη: Ζχουμε ελζγξει τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του ''ΓΕΝΙΚΟ Y ΝΟΟΚΟΜΕΙΟY "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε..''(το Νοςοκομείο), οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2018, τθν κατάςτας θ
αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων, τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθ μα.
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο τθσ ζκκεςισ μασ “Βάςθ για γνϊμθ με ε πιφφλαξθ”, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του
''ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΟΚΟΜΕΙΟY "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε..'' κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018, και τθ χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμ ερομθνία αυτι, ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Δθμοςίων Μονάδων
Τγείασ”.
Βάση για Γνώμη με Επιφφλαξη: Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ: 1) Για τθν επιβεβαίωςθ του λογαριαςμοφ "Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν & υπθρεςιϊν" απεςτείλαμε ςε οφειλζτεσ του Νοςοκομείου (αςφα λιςτικά ταμεία) επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ για
απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 97.935.902,08 (ποςοςτό 83,60% επί του ςυνολικοφ υπολοίπου των οφειλετϊν). Μζχρι τθν θμερομθν ία χοριγθςθσ τθσ ζκκεςισ μασ δεν είχαμε λάβει απαντιςεισ από τουσ οφειλζτεσ αυτοφσ. Επομζνωσ δεν κατζςτθ δυνατόν να
επαλθκευτοφν με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ ι άλλεσ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 117.147.154,25 και ςυνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν αξία των απαιτιςεων αυτϊν και τθν ενδεχόμενθ επίδραςθ ςτα αποτελζςματα χριςθσ
και τα ίδια κεφάλαια. 2 ) Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Νοςοκομείου δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ 2013 ζωσ 2018. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα τθσ χριςθσ αυτισ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Σο Νοςοκομείο δεν
ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν να καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχ ο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ δεν κατζςτθ εφικτό να
αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (ΔΠΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Ο ι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα τθσ ζκκεςισ μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για
τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από το Νοςοκομείο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφω να με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του υμβουλίου Διεκνϊν Προτφπων Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ
αυτόσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ζχουμε εκπλθρϊςει τισ δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ και του προαναφερόμενου Κϊδικα Δεοντολογίασ. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκ ι και κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ.
Έμφαση Θεμάτος: Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ:1) Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ των κτι ριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ και των αποκεμάτων του Νοςοκομείου. 2) Σο ςφςτθμα
εςωτερικοφ ελζγχου χριηει περαιτζρω βελτιϊςεων και ρυκμίςεων, ωσ προσ τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των αποκθκϊν των τμθμ άτων (κλινικϊν) και τισ διαδικαςίεσ καταγραφισ των αναλϊςεων και τθσ απογραφισ των αποκεμάτων του φαρμακευτικοφ και
υγειονομικοφ υλικοφ.
Ευθφνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων: Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιςτικό χζ διο Δθμοςίων Μονάδων Τγείασ”, όπωσ και για εκείνεσ τισ δικλίδεσ
εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απα λλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ του Νοςοκομείου ν α ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του, γνωςτοποιϊντασ όπου ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, τα ειδικά κζματα που αφοροφν
οντότθτεσ του δθμοςίου τομζα και ςχετίηονται με τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ.
Ευθφνες ελεγκτή για τον ζλεγχο των οικονομικών καταστάσεων: Οι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτο ςφνολο τουσ, είναι απαλ λαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ
είτε ςε λάκοσ και να εκδϊςουμε ζκκεςθ ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Η εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά διαςφάλιςθ υψθλ οφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα ΔΠΕ, όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν
Ελλθνικι Νομοκεςία, κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. φάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται ουςιϊδθ όταν, μεμονωμζνα ι ακροιςτικά, κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι κα επθρζαηαν τισ
οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν, που λαμβάνονται με βάςθ αυτζσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΠΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, αςκοφμε επαγγελματικι κρίςθ κα ι διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου. Επίςθσ:
*Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτ ε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ανταποκρίνονται ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ και αποκτοφμε
ελεγκτικά τεκμιρια που είναι επαρκι και κατάλλθλα για να παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ς φάλματοσ που οφείλεται ςε απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν που οφείλεται ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί να εμπεριζχει
ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου.
*Κατανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλ λθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθ διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των δικλίδων εςωτερικοφ
ελζγχου του Νοςοκομείου.
*Αξιολογοφμε τθν καταλλθλότθτα των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και το εφλογο των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και των ςχετικϊν γνωςτοποιιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ.
*Αξιολογοφμε τθ ςυνολικι παρουςίαςθ, τθ δομι και το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των γνωςτοπο ιιςεων, κακϊσ και το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ απεικονίηουν τισ υποκείμενεσ ςυναλλαγζσ και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται θ εφλογθ παρουςίαςθ.
Μεταξφ άλλων κεμάτων, κοινοποιοφμε ςτθ διοίκθςθ, το ςχεδιαηόμενο εφροσ και το χρονοδιάγραμμα του ελζγχου, κακϊσ και ςθμαντικά ευριματα του ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων όποιων ςθμαντικϊν ελλείψεων ςτισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου εντοπίηουμε
κατά τθ διάρκεια του ελζγχου μασ.
Έκθεση 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) φμφωνα 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 Σομζα, τα οποία δεν τυγχάνουν ειςζτι εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα κατά τον χρόνο ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ
2018. Ωσ εκ τοφτου θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου κατιρτιςε τισ ανωτζρω χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από τισ διατάξεισ του ΠΔ.146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Δθμοςίων Μονάδων Τγείασ».
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