
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 245.164,84 243.649,02 1.515,82 245.164,84 243.270,20 1.894,64 Ι. Κεφάλαιο

245.164,84 243.649,02 1.515,82 245.164,84 243.270,20 1.894,64 1. Καταβλημένο 5.930.948,77 5.930.948,77

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Δωρεές παγίων 4,48 152.719,60

1. Γήπεδα -Οικόπεδα 1.489.039,65 0,00 1.489.039,65 1.489.039,65 0,00 1.489.039,65 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.103.054,78 974.799,40

2. Αγροί, Φυτείες, Δάση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.059,26 1.127.519,00

3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 3.688.972,04 2.295.838,20 1.393.133,84 3.675.456,04 2.149.131,66 1.526.324,38 ΙII Αποθεματικά Κεφάλαια

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 4.802.434,27 3.340.347,84 1.462.086,43 3.872.557,65 3.161.105,43 711.452,22 3. Ειδικά Αποθεματικά 11.970.236,97 9.520.236,97

5. Μεταφορκά Μέσα 240.740,45 240.738,74 1,71 240.740,45 240.738,74 1,71 11.970.236,97 9.520.236,97

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.679.581,63 1.620.008,92 59.572,71 1.629.881,62 1.588.983,55 40.898,07

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο ακινητοποιήσεων 11.900.768,04 7.496.933,70 4.403.834,34 10.907.675,41 7.139.959,38 3.767.716,02 Υπόλοιπο πλεονάσματος / ελλείμματος χρήσεως εις νέον 1.749.395,41 1.883.570,53

Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων εις νέον 21.415.102,33 19.531.531,80

23.164.497,74 21.415.102,33

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.641,23 2.641,23 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 42.168.742,74 37.993.807,07

2.641,23 2.641,23

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 4.406.475,57 3.770.357,25 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγο εξόδου από την υπηρεσία 120.000,00 120.000,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Λοιπές προβλέψεις 146.735,00 146.735,00

Ι. Αποθέματα 266.735,00 266.735,00

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά 965.388,54 1.004.602,38 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

965.388,54 1.004.602,38 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Προμηθευτές 2.807.139,64 1.626.089,15

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 31.649.891,54 26.815.886,75 2α. Επιταγές πληρωτέες (μη εμφανισθείσες) 0,00 80,93

Μείον : Προβλέψεις 1.601.467,15 30.048.424,39 1.601.467,15 25.214.419,60 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 0,00 36.669,21

5.Χρεώστες διάφοροι 15.512,99 5.671,55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.542.137,99 1.542.137,99 8. Πιστωτές διάφοροι 131.478,36 129.166,36

31.606.075,37 26.762.229,14 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2.938.618,00 1.792.005,65
ΙV. Διαθέσιμα

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 8.024.410,82 8.424.384,23

8.024.410,82 8.424.384,23

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 40.595.874,73 36.191.215,75

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 689.313,38 232.459,28 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 319.083,76 143.379,20

689.313,38 232.459,28 319.083,76 143.379,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 45.693.179,50 40.195.926,92 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 45.693.179,50 40.195.926,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 16.094.022,23 16.037.883,60 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 16.094.022,23 16.037.883,60

16.094.022,23 16.037.883,60 16.094.022,23 16.037.883,60

Σημείωση:  

1) Με βάση το άρθρο 165 του Ν. 4600/2019, το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου έχει προέλθει  από τη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ με ημερομηνία ισχύς την 09.03.2019. Η χρήση 2021 αφορά την 3η διαχειριστική περίοδο του αυτοτελούς  Ν.Π.Δ.Δ  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

2) Στη χρήση 2021 το Νοσοκομείο εισέπραξε ενισχύσεις από το Υ.Υ, συνολικού ποσού  Ευρώ 2.450.000,00 για την εξόφληση των υποχρεώσεων του σε προμηθευτές. Το κονδύλι αυτό  μεταφέρθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια στο λογαριασμό  Α.ΙΙΙ.3 Ειδικά αποθεματικά χωρίς να επηρεάσει τα Αποτελέσματα Χρήσης.

3) Στις Οικονομικές Καταστάσεις του Νοσοκομείου περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία των Μονάδων ΚΕΦΙΑΠ και Ψυχικής Υγείας στην Ορεστιάδα, οι οποίες δεν είναι διοικητικά ανεξάρτητες και λειτουργούν με ΚΑΕ του Γ.Ν. Διδυμοτείχου σύμφωνα με τα ΦΕΚ υπ’ αριθμό 38-17/02/2014 και 3431-24/12/2012.

4) 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 7.485.442,02 ευρώ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6.176.250,74 6.819.108,67 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 1.751.132,92 1.916.299,39

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 5.270.278,53 6.136.860,01 21.415.102,33 19.531.531,80

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 905.972,21 682.248,66 Σύνολο 23.166.235,25 21.447.831,19

Πλέον: Άλλα έσοδα 9.344.811,61 8.884.235,96
Σύνολο 10.250.783,82 9.566.484,62 (-) Φόρος Εισοδήματος 1.737,51 32.728,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9.306.210,03 8.168.523,87 Πλεόνασμα εις νέο 23.164.497,74 21.415.102,33

             3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 9.306.210,03 0,00 8.168.523,87

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 944.573,79 1.397.960,75

ΠΛΕΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 111.587,41 91.820,23

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20,00 111.567,41 0,55 91.819,68

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 1.056.141,20 1.489.780,43

ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα

ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 87.282,76 38.016,45

              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 612.424,76 389.194,55

              4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 699.707,52 0,00 427.211,00

ΜΕΙΟΝ:  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 0,00

              2. Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00

              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.715,80 4.715,80 694.991,72 692,04 692,04 426.518,96

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) 1.751.132,92 1.916.299,39

ΜΕΙΟΝ:

              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 357.353,14 257.473,18

              Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 357.353,14 0,00 257.473,18 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.751.132,92 1.916.299,39

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Δ. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 729102 Α.Δ.Τ. ΑΗ 426748

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

                                                       atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.
                                                        Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451 Δημήτριος Αν. Μάνος Σπυρίδων Αρ. Μήλιος
                                                                    Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182 Α.Μ. ΕΛΤΕ 2784

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Υ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 )                                                                                                                 

Ποσά προηγούμενηςΠοσά προηγούμενης χρήσεως 2020
χρήσεως 2020

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021  ( 01.01.2021 - 31.12.2021)

Ποσά κλειόμενης

χρήσεως 2021
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020

IIΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις

Διδυμότειχο 28 Ιουνίου 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 
2020

(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 547551

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 65163 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ.  ΑΗ 925301

ΝΝΤ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Γνώμη με επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (το Νοσοκομείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 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
Διδυμοτείχου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας”.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία ποσού € 29.667 χιλ. που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ισολογισμού
Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών » συνολικού ποσού € 31.606 χιλ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και για την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.
2. Στο κονδύλι του ενεργητικού Δ.ΙI «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και βραδέως κινούμενες απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 9.081 χιλ., για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους αυτών των απαιτήσεων. Με βάση
τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από το Νοσοκομείο πρόβλεψη ποσού € 1.601 χιλ. υπολείπεται κατά € 9.081 χιλ., του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που
προβλέπονται από το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας”, με συνέπεια, οι απαιτήσεις να εμφανίζονται αυξημένες κατά € 10.262 χιλ., και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά € 9.081 χιλ.
3. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουμε με επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες υποχρεώσεις ποσού € 1.899 χιλ. που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Παθητικού Γ ΙΙ 1 «Προμηθευτές» ποσού € 2.807 χιλ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη για
την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων.
4. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν είχε κοινοποιηθεί στο Νοσοκομείο σχετική απόφαση από την αρμόδια ΥΠΕ για απαιτήσεις από clawback και rebate της ελεγχόμενης χρήσεως και για το λόγο αυτό το Νοσοκομείο δεν προχώρησε στον υπολογισμό
σχετικής πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής εκτιμάται ότι είναι € 306 χιλ. με συνέπεια το κονδύλι του ενεργητικού Ε.3 «Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.
5. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολή από τους συνεργαζόμενους Νομικούς Συμβούλους αναφορικά με τυχόν άλλες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις
καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 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 Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν μας προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης είτε για κινδύνους που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του Νοσοκομείου είτε για αστική ευθύνη έναντι
τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
2. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου τα οποία περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, είχαν περιέλθει στην κυριότητα της αρμόδια 4η ΥΠΕ και το Νοσοκομείο είχε το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης τους. Στο προσάρτημα των οικονομικών
καταστάσεων αναφέρεται ότι με βάση το άρθρο 109 του Ν. 4600/2019, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων, το οποίο είχε περιέλθει αρχικά στις Δ.Υ.ΠΕ., (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3370/2005 - Α΄ 176), επανέρχεται
στα νοσοκομεία με μόνη την έκδοση πράξης από τον Υπουργό Υγείας και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή συμβολαίου.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων 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.

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

• 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 καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
• 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.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, δεν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
β) Το Νοσοκομείο τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 146/2003).
γ) Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν.3599/2007 και οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών. Ο λόγος της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα την παρούσα χρονική στιγμή είναι για σκοπούς ενημέρωσης της αρμόδιας ΥΠΕ στην οποία υπάγεται το Νοσοκομείο.

ΑΔΑ: Ψ8Ω34690Β9-ΝΜΗ
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