
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσης 2020 χρήσης 2019

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.358,26 1.358,26 0,00 1.358,26 1.358,26 0,00 Ι. Κεφάλαιο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβεβλημένο 2.975.955,31 2.975.955,31

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 212.646,00 0,00 212.646,00 212.646,00 0,00 212.646,00 Επιχορηγήσεις επενδύσεων - 

2. Αγροί, Φυτείες, Δάση 37.829,25 0,00 37.829,25 37.829,25 0,00 37.829,25 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 0,00 0,00

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4.855.659,19 3.225.978,50 1.629.680,69 4.855.659,19 3.031.752,13 1.823.907,06 3. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις 6.801.366,30 5.572.366,30

4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.195.508,53 1.341.594,25

και Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 2.850.561,18 2.722.696,08 127.865,10 2.822.225,70 2.692.505,16 129.720,54 7.996.874,83 6.913.960,55

5. Μεταφορικά μέσα 252.470,01 252.469,91 0,10 252.470,01 252.469,91 0,10 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 777.785,37 762.272,81 15.512,56 764.907,43 753.064,22 11.843,21 Υπόλοιπο ελλείμματος  χρήσεως εις νέο 781.216,93 -10.814,75

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 8.986.951,00 6.963.417,30 2.023.533,70 8.945.737,58 6.729.791,42 2.215.946,16 Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων -2.332.168,63 -2.321.353,88

-1.550.951,71 -2.332.168,63

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 9.421.878,43 7.557.747,23

Ι. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, 892.807,51 910.580,44 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

ΙΙ. Απαιτήσεις 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 2.602,00

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.865.496,54 2.991.606,50 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μείον: Προβλέψεις -138.849,21 -138.849,21

5. Χρεώστες διάφοροι 11.337,85 28.534,39 1. Προμηθευτές 1.495.138,24 681.040,21

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 2.347,76 2.347,76 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 364,36 561,96

4.740.332,94 2.883.639,44 8. Πιστωτές διάφοροι 692.413,91 660.616,69

2.187.916,51 1.342.218,86

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.187.916,51 1.344.820,86

ΙV. Διαθέσιμα

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.918.212,67 1.223.471,40 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔΙΙΙ+ΔIV) 7.551.353,12 5.017.691,28 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 244.577,01 228.938,90

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.279.485,13 1.897.869,55 244.577,01 228.938,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 11.854.371,95 9.131.506,99 11.854.371,95 9.131.506,99

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχέια 10,00 10,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 10,00 10,00

2. Χρεωστικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού 15.106.844,60 14.238.966,77 2. Πιστωτικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού 15.106.844,60 14.238.966,77

15.106.854,60 14.238.976,77 15.106.854,60 14.238.976,77

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσης 2020 χρήσης 2019 χρήσης 2020 χρήσης 2019

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 3.393.650,91 2.771.201,32 781.216,93 -10.814,75

Μείον: Kόστος αγαθών και υπηρεσιών 8.007.652,89 7.542.579,64 -2.332.168,63 -2.321.353,88

-4.614.001,98 -4.771.378,32 Πλεόνασμα εις νέο -1.550.951,71 -2.332.168,63

Πλέον:Άλλα έσοδα 6.288.282,56 5.569.917,05

Σύνολο 1.674.280,58 798.538,73

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.236.022,23 1.171.564,08

438.258,35 -373.025,35

Πλέον:

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.017,40 24.850,08

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 6.017,40 0,00 24.850,08

444.275,75 -348.175,27

ΙΙ. Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 146.086,18 145.954,40

1.Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 206.941,55 377.048,05

3α.Επιχορηγήσεις για κάλυψη 

    ελλειμάτων προηγ. χρήσεων 0,00 353.027,73 0,00 523.002,45 ΣΟΥΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μείον: Α.Δ.Τ.: ΑΒ 586289

1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1,94 0,07

2.Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 16.084,61 46.792,65

4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους 0,00 16.086,55 336.941,18 138.849,21 185.641,93 337.360,52

Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) 781.216,93 -10.814,75

Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 233.625,88 232.297,87

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος 233.625,88 0,00 232.297,87 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 781.216,93 -10.814,75

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

                                                                         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019 ΠΑΘΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ κ.α.α

ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΙ 912685

Α.Δ.Τ.: ΑΙ 408839

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σημειώσεις: 1)Το κόστος μισθοδοσίας του Νοσοκομείου της χρήσης 2020 που καλύφθηκε από τον Προϋπολογισμό του Υ.Υ.Κ.Α. ανήλθε στο ποσό  των € 4.284.584,10.  2) Οι επιχορηγήσεις της χρήσης 2020 για την κάλυψη υποχρεώσεων σε προμηθευτές 

ανέρχονται σε € 1.229.000,00 και συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι του Ισολογισμού "Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις". 3) Τα αποθέματα του Νοσοκομείου δεν παρακολουθούνται μηχανογραφικά για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαρκής ενημέρωση των ειδών και ποσοτήτων που διακινούνται και ευρίσκονται σε αυτές. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να έχει επίδραση στις ποσότητες και την ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων του Νοσοκομείου. 4) Με βάση το 

άρθρο 9 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. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει επίδραση στην καθαρή θέση του Νοσοκομείου καθώς η κινητή και ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου δεν είχε 

αρχικώς αποαναγνωριστεί.

Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως

(+) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ/νων χρήσεων

Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 04 IOYNIOY 2021

ΑΡ ΑΔ. ΟΕΕ 0065714

ΓΙΑ ΤΗΝ DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
2η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Λήμνου
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου (εφεξής «το Νοσοκομείο»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 4 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 
Γενικού Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1.Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου χρήζει βελτιώσεων ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση και παρακολούθηση της αποθήκης των κλινικών ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του αποθέματος και των αναλώσεων ανά πάσα στιγμή και ως προς την εφαρμογή της μεθόδου 
αποτίμησης. Με δεδομένο ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 η αξία των αποθεμάτων που βρισκόταν στα τμήματα των κλινικών ανέρχεται σε € 676.556 και αντιπροσωπεύει το 76% του συνόλου της αξίας των αποθεμάτων, δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή 
άλλες διαδικασίες την απογραφή τέλους χρήσης των αποθεμάτων. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος του κονδυλίου του Ενεργητικού Δ.Ι. «Αποθέματα» ύψους € 892.808 και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια του 
Νοσοκομείου.
2.Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΟΠΥΥ συνολικού ύψους € 4.756.139 επί του συνόλου απαιτήσεων € 4.865.497 που περιλαμβάνοντα ι στο 
κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει επιστολές επιβεβαίωσης για την επιβεβαίωση του ανωτέρω ποσού. Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που 
εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών σε συνδυασμό με τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε επί των εσόδων από νοσήλια, μας παρείχαν εύλογη διασφάλιση για το ποσό των απαιτήσεων € 3.548.610 που προέρχεται από τις χρήσεις 2019 και 2020. Για τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων που επελέγησαν και δεν επιβεβαιώθηκαν με άλλες εναλλακτικές διαδικασίες και αντιστοιχούν σε ποσό € 1.207.529, δεν κατέστη δυνατόν να λάβουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των εν 
λόγω απαιτήσεων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου.
3.Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου αναφορικά με την έγκαιρη διαδικασία βεβαιώσεων των εσόδων από νοσήλεια χρήζει βελτιώσεων, καθώς στο κονδύλι του Ενεργητικού Ε.2 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαμβάνεται και ποσό € 910.442 που αφορά 
παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ανασφάλιστους του Ν.4368/16 έως τη χρήση 2018, οι οποίες κατά την ημερομηνία αναφοράς 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχαν πλήρως εκκαθαριστεί και βεβαιωθεί. Λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρονικού διαστήματος από τις ημερ ομηνίες παροχής των 
υπηρεσιών νοσηλείας που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσά και λόγω του ότι τα τελικώς βεβαιωθέντα ποσά ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται στα υπάρχοντα δεδομένα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δι ατηρούμε 
επιφύλαξη για την ενδεχόμενη επίπτωση των διαφορών μεταξύ των ανωτέρω ποσών και των τελικώς βεβαιωθέντων ποσών στο κονδύλι του Ενεργητικού Ε.2 «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα» και στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως «Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» και
«Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Νοσοκομείου.
4.α) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολές από τους εφτά εκ των οχτώ Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψο υν 
υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. β) Με βάση την επιστολή ενός εκ των οχτώ Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές από εργαζομένους κατά του Νοσοκομείου διεκδικώντας υπερωριακές αμοιβές και διαφορές εφημεριών το ύψος των 
οποίων δεν προσδιορίζεται ούτε και η πιθανή έκβασή τους. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την πρόβλεψη που πιθανόν να απαιτείται για τη διευθέτηση των ανωτέρω 
υποθέσεων. Συνεπώς, λόγω των ανωτέρω α) και β) και λαμβάνοντας υπόψη την απουσία διαδικασιών καταγραφής και παρακολούθησης των δικαστικών αξιώσεων κατά του Νοσοκομείου, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από την ύπαρξη επιπλέον 
αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του Νοσοκομείου και από την τελική διευθέτηση των ανωτέρω αγωγών, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Νοσοκομείου 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
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 στη ν 
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 Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1.Στη σημείωση 13 του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, για τον πάγιο εξοπλισμό καθώς και για τα αποθέματα του Νοσοκομείου.
2.Στη σημείωση 13 του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού Α.IΙ.3 «Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις» έχει καταχωρηθεί στη κλειόμενη χρήση ποσό € 1.229.000 που αφορά επιχορηγήσεις που λήφθηκαν στη χρήση 2020. Το Νοσοκομείο
χρησιμοποίησε αυτές τις επιχορηγήσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τους προμηθευτές και για το λόγο αυτό καταχώρησε το σύνολο των επιχορηγήσεων τέτοιου σκοπού σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Δεν υπάρχει επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια 
του Νοσοκομείου από τον ανωτέρω λογιστικό χειρισμό.
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 δημ οσίου 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 δύνατ αι 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 ελεγκτικ ά 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 διάρ κεια του 
ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1.Δεν προβλέπεται η Σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από τη διοίκηση του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. Δημοσίων Μονάδων υγείας Π.Δ. 146/2003.
2.Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως ορίζεται με το άρθρο 27 του Ν. 3599/2007 και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών. Ο λόγος της κατάρτισης των Οικονομικών 
Καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα την παρούσα χρονική στιγμή και όχι με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι για σκοπούς ενημέρωσης της αρμόδιας ΔΥΠΕ που υπάγεται το Νοσοκομείο.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Κωνσταντίνος Β. Τελιορίδης
ΑΜ ΣΟΕΛ 64751

Γεώργιος Ν. Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841
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