
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΧ ΑΠΟΒΔΔΙ ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΧ ΑΠΟΒΔΔΙ ΑΝΑΠΟΒ. ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσλ 155.246,20 155.245,99 0,21 155.246,20 155.245,99 0,21 Ι. Κεθάλαιο

155.246,20 155.245,99 0,21 155.246,20 155.245,99 0,21 1. Καηαβεβιεκέλν 908.701,35 908.701,35

ΙΙ. Γιαθορές αναπρ/γής-Δπιτ.επενδύζ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  3. Δσξεέο παγίσλ 0,48 0,48

ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποήζεις    4. Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 44.587,45 49.708,87

2. Αγξνί, Φπηείεο, Δάζε 267.573,13 0,00 267.573,13 267.573,13 0,00 267.573,13 44.587,93 49.709,35

3. Κηίξηα & ηερληθά έξγα 195.236,02 141.479,68 53.756,34 195.236,02 133.817,19 61.418,83 ΙΙΙ. Αποθεμαηικά Κεθάλαια

4. Μερ/ηα-ηερ.εγθαη. & ινηπόο κερ.εμνπι. 621.843,17 612.976,83 8.866,34 631.663,27 619.940,57 11.722,70 3. Δηαθνξά από ξπζκ. ηνπ άξζνπ 27 Ν.3867/2010 733.171,80 733.171,80

5. Μεηαθνξηθά Μέζα 52.825,00 52.824,99 0,01 52.825,00 52.824,99 0,01 733.171,80 733.171,80

6. Επηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 269.003,61 268.663,07 340,54 280.198,79 279.563,09 635,70 ΙV. Αποηελέζμαηα εις νέο

ύνολο ακινηηοποιήζεων 1.406.480,93 1.075.944,57 330.536,36 1.427.496,21 1.086.145,84 341.350,37 Υπόινηπν απνηειεζκάησλ εηο λέν -829.418,20 -830.555,69

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (ΓΙΙ) 330.536,36 341.350,37

330.536,57 341.350,58  ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 857.042,88 861.026,81

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ

Ι. Αποθέμαηα

4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθεο ύιεο, Αλαιώζηκα πιηθά Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ

Αληαιιαθηηθά θαη Είδε ζπζθεπαζίαο 28.855,82 28.976,95 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 0,00 0,00

28.855,82 28.976,95 0,00 0,00

ΙΙ. Απαιηήζεις

1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ & ππεξεζηώλ 386.179,26 391.884,69 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο -270.478,97 115.700,29 -270.478,97 121.405,72 ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

2. Απαηηήζεηο από επηρνξ/ζεηο & παξ/λεο αζρνιίεο 0,00 0,00  1. Πξνκεζεπηέο 35.149,86 52.844,64

3. Δεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ 40.472,82 40.472,82  5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 13,56 11,99

5. Φξεώζηεο Δηάθνξνη 11,63 9,70  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 0,00 0,00

156.184,74 161.888,24  8. Πηζησηεο δηαθνξνη 334,72 2.358,01

ΙΙΙ. Υρεόγραθα 35.498,14 55.214,64

3. Λνηπά Φξεόγξαθα 0,00 0,00

     Μείνλ: Πξόβιεςε ππνηηκήζεσο 0,00 0,00 0,00 0,00  ύνολο σποτρεώζεων (ΓΙΙ ) 35.498,14 55.214,64

IV. Γιαθέζιμα

1. Τακείν 0,00 0,00

3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο 376.963,89 385.602,68

376.963,89 385.602,68

ύνολο κσκλοθ/νηος ενεργ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV) 562.004,45 576.467,87

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

2.  Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0,00 1.577,00

0,00 0,00 0,00 1.577,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ) 892.541,02 917.818,45 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 892.541,02 917.818,45

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,15 0,15 1. Δηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 0,15 0,15

2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 585.213,28 599.343,19 2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 585.213,28 599.343,19

3. Φξεσζηηθνί Λνγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξαγκ. 

αζθαιεηώλ & ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ
190,00 4.060,00

3. Πηζησηηθνί Λνγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξαγκ. 

αζθαιεηώλ & ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ
190,00 4.060,00

4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 180.011,02 180.011,02 4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 180.011,02 180.011,02

765.414,45 783.414,36 765.414,45 783.414,36

  ΗΜΔΙΧΔΙ:

Ι. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ

1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 0,00 0,00 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 1.149,12 69.656,73

Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 0,00 0,00 Υπόινηπν απνηειεζκάησλ (έιιεηκκα) πξνεγ.ρξήζεσλ -830.555,69 -900.202,72

Μηθηά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο 0,00 0,00 ύνολο -829.406,57 -830.545,99

Πιένλ: Άιια έζνδα 202.230,43 257.417,84

Σύλνιν 202.230,43 257.417,84 Μείνλ

Μείνλ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 153.678,73 153.678,73 191.309,21 191.309,21 1.Φόξνο Εηζνδήκαηνο 11,63 9,70

Μεξηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο 48.551,70 66.108,63

Πιένλ: Αποηελέζμαηα εις νέον -829.418,20 -830.555,69

3. Κέξδε πσιήζεσο ηίηισλ παγίαο επέλδπζεο 0,00 0,00

4. Πηζησηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έζνδα 40,12 33,46

Μείνλ:

2. Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ 0,00 0,00

3. Φξεσζηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έμνδα 0,00 0,00 40,12 0,00 0,00 33,46

Μεξηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο 48.591,82 66.142,09

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή κείνλ): Έθηαθηα απνηειέζκαηα

1. Έθηαθηα & Αλόξγαλα έζνδα 5.121,42 8.446,45

3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 11,77

5.121,42 8.458,22

Μείνλ:

1. Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα έμνδα 5.705,43 0,00

2. Έθηαθηεο δεκίεο 72,48 0,48

3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 46.786,21 52.564,12 -47.442,70 4.943,10 4.943,58 3.514,64

Οξγαληθά & Έθηαθηα Απνηειέζκαηα (θέξδε) 1.149,12 69.656,73

Μείνλ:

Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 11.876,13 11.458,52

Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

 ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 11.876,13 0,00 11.458,52 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέρδη) ΥΡΗΔΧ 1.149,12 69.656,73

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ,  30 MAIOY 2019

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Για ηην εηαιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ Α.Δ."

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 544

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΝΟ  ΙΧΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΟ Α. ΛΑΜΠΟΤΓΗ 

Α.Γ.Σ. Υ 738193 Α.Γ.Σ. ΑΔ 687457 Α.Μ. ΟΔΔ 25680

Α.Γ.Σ. Υ 220850

ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ

ΥΡΗΗ 2017

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018

ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2018 ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2017 ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ

ΥΡΗΗ 2018

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018

ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2018
ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ 

ΥΡΗΗ 2017
ΠΟΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2017

ΠΟΑ ΚΛΔΙΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 

2018

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ

31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

4η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)  
ΝΟOKOMEIO ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ

1. Για τθ χριςθ 2018 εφαρμόςτθκαν οι  ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 4172/2013. 
2. 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 € 92.391,60 με 
ιςόποςθ επιβάρυνςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του Νοςοκομείου.

Έκκεςθ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι
Προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έκκεςθ Ελζγχου επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Γνώμθ με επιφφλαξθ 
Ζχουμε ελζγξει τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (το Νοςοκομείο), οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2018, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και 
τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων, τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο τθσ ζκκεςισ μασ “Βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ”, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 
άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018, και τθ χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003
“Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ”.  
Βάςθ για γνώμθ με επιφφλαξθ 
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψαν τα εξισ:1)Μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ δεν λάβαμε επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ για το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν & υπθρεςιϊν» ποςοφ € 116 χιλ. 
και ςυνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ για το ακριβζσ φψοσ των απαιτιςεων αυτϊν. Για το ανωτζρω ποςό, που είναι ακίνθτο από προθγοφμενεσ χριςεισ, δεν ζχει ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ και από τον ζλεγχό µασ δεν κατζςτθ εφικτό να 
αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται, κακϊσ και τθν ενδεχόμενθ επίδραςθ ςτα αποτελζςματα χριςθσ και τα ίδια κεφάλαια. 2)Μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ δεν λάβαμε επιςτολζσ από τουσ Νομικοφσ Συμβοφλουσ του Νοςοκομείου, ςχετικά: α) με τθν κυριότθτα των ακινιτων και τυχόν εμπράγματα βάρθ επ’ αυτϊν, β) με τισ εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ ι τελεςίδικεσ δικαςτικζσ 
πράξεισ, από τισ οποίεσ είναι πικανόν να προκφπτουν ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ ι απαιτιςεισ. Συνεπϊσ  δεν κατζςτθ δυνατό να εκτιμιςουμε αν προκφπτει πικανό ποςό διεκδικιςεων ςε βάροσ του Νοςοκομείου, για το οποίο ζπρεπε να 
ςχθματιςκεί ςχετικι πρόβλεψθ. 
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (ΔΠΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Οι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα τθσ ζκκεςισ 
μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από το Νοςοκομείο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για 
Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του Συμβουλίου 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 επαρκι και κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ.
Ουςιώδθσ αβεβαιότθτα που ςχετίηεται με τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν παράγραφο 13 περ. 26  του προςαρτιματοσ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν οποία αναφζρεται ότι θ Πακολογικι και Παιδιατρικι κλινικι και το Ιατρικό προςωπικό του Μικροβιολογικοφ 
εργαςτθρίου του Νοςοκομείου από το ζτοσ 2013 μεταφζρκθκαν ςε άλλα Νοςοκομεία, με αποτζλεςμα θ λειτουργία των κλινικϊν και των εργαςτθρίων βρίςκεται ςε αναςτολι και το Νοςοκομείο δεν παρζχει ιατρικζσ υπθρεςίεσ. Τα 
προαναφερόμενα γεγονότα υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ ουςιϊδουσ αβεβαιότθτασ θ οποία ενδεχομζνωσ κα εγείρει ςθμαντικι αμφιβολία ςχετικά με τθ δυνατότθτα του Νοςοκομείου να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του (παροχισ ιατρικϊν 
υπθρεςιϊν). Επιςθμαίνεται ότι δεν ζχει λθφκεί από το αρμόδιο Υπουργείο απόφαςθ για οριςτικι παφςθ τθσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν και εκκακάριςθ του νοςοκομείου και ωσ εκ τοφτου είναι εφικτι θ επανεκκίνθςθ τθσ παροχισ 
ιατρικϊν υπθρεςιϊν εφόςον λθφκεί ςχετικι απόφαςθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Η γνϊμθ μασ δεν τροποποιείται ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Έμφαςθ Θζματοσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν παράγραφο 13 περ. 26 του προςαρτιματοσ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου. Στθ γνϊμθ μασ δεν 
διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Άλλα Θζματα
α)Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λειτουργεί ωσ διαςυνδεόμενο με το Πανεπιςτθμιακό Γ.Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» με κοινό Διοικθτι» (ΦΕΚ 1681 28-7-2011).  β) Το Νοςοκομείο ζχει καταρτίςει οικονομικζσ 
καταςτάςεισ και με βάςθ τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ και χορθγείται ζκκεςθ ελζγχου και επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων. γ) Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Νοςοκομείου για τθν προθγοφμενθ χριςθ που 
ζλθξε τθν 31/12/2017 ελζγχκθκαν από άλλθ ελεγκτικι εταιρεία. Για τθν εν λόγω χριςθ οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ εξζδωςαν τθν 26 Ιουλίου 2018 ζκκεςθ ελζγχου με γνϊμθ με επιφφλαξθ.
Ευκφνεσ τθσ διοίκθςθσ επί των οικονομικών καταςτάςεων
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ”, όπωσ και για εκείνεσ τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ 
κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων 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 να 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.
Ευκφνεσ ελεγκτι 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 απαλλαγμζνεσ 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 υψθλοφ 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. Σφάλματα 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 και 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 είτε 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 ςφάλματοσ 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 κατάλλθλων 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 γνωςτοποιιςεων, 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.

Ακινα, 20 Ιουνίου 2019 
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