
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

6ε Τ.ΠΕ. Πειινπνλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Ηπείξνπ θαη Δπηηθήο Ειιάδνο

Ιζνινγηζκόο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2020 - 15ε Δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (1ε Ιαλνπαξίνπ - 31ε Δεθεκβξίνπ 2020)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Αξία κηήζηρ Αποζβέζειρ Αναπόζβεζηη Αξία κηήζηρ Αποζβέζειρ Αναπόζβεζηη

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 4.012,87 1.667,64 2.345,23 1.627,93 1.627,89 0,04 Ι. Κεθάλαιο 7.845.339,37 7.845.339,37

1.627,93 1.627,89 2.345,23 1.627,93 1.627,89 0,04

ΙΙ. Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρ και επισοπηγήζειρ επενδύζευν - Γυπεέρ παγίυν
Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 3. Δσξεέο παγηώλ 10.874.721,33 11.112.938,99

4. Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 32.232.265,27 34.715.088,90

ΙΙ. Δνζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ 43.106.986,60 45.828.027,89

1. Γήπεδα - νηθόπεδα 5.667.388,65 0,00 5.667.388,65 5.667.388,65 0,00 5.667.388,65

2. Αγξνί, Φπηίεο, Δάζε 1.651.785,80 0,00 1.651.785,80 1.651.785,80 0,00 1.651.785,80 ΙΙΙ. Αποθεμαηικά κεθάλαια
3. Κηίξηα θαη Σερληθά Έξγα 56.859.123,28 21.064.362,99 35.794.760,29 56.859.123,28 18.817.875,01 38.041.248,27 3. Εηδηθά απνζεκαηηθά 14.024.076,25 9.926.240,44

4. Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο & ινηπόο κερ/θνο εμνπιηζκόο 8.982.110,40 7.100.730,39 1.881.380,01 8.944.853,08 6.383.000,68 2.561.852,40 14.024.076,25 9.926.240,44

5. Μεηαθνξηθά κέζα 266.143,91 252.103,75 14.040,16 266.143,91 249.223,73 16.920,18

6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 5.637.570,12 4.588.915,70 1.048.654,42 5.345.248,56 4.318.738,47 1.026.510,09

79.064.122,16 33.006.112,83 46.058.009,33 78.734.543,28 29.768.837,89 48.965.705,39

IV. Αποηελέζμαηα ειρ νέο
ύλνιν Αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΙ + ΓΙΙ) 79.064.122,16 33.006.112,83 46.058.009,33 78.734.543,28 29.768.837,89 48.965.705,39 Τπόινηπν πιενλάζκαηνο ρξήζεο εηο λέν 742.642,45 2.041.789,55

Τπόινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 8.699.828,84 6.658.039,29

ΙΙΙ. Τίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ και άλλερ μακποππόθεζμερ σπημ/κερ απαιηήζειρ 9.442.471,29 8.699.828,84

1. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 217.131,22 217.131,22

           - Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 211.672,04 5.459,18 211.990,85 5.140,37 ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 74.418.873,51 72.299.436,54

2. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 26.000,00 26.000,00

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 46.089.468,51 48.996.845,76

Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 515.737,50 515.737,50

2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 78.807,17 477.021,90

Ι. Αποθέμαηα 594.544,67 992.759,40

4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, Αλαιώζηκα πιηθά, Αληαιιαθηηθά & είδε ζπζθεπαζίαο 1.510.151,53 1.298.343,11

5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

1.510.151,53 1.298.343,11 Ι. Μακποππόθεζμερ Υποσπεώζειρ

ΙΙ. Απαιηήζειρ 4. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.640,00 980,00

1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 25.752.035,97 17.671.973,58 1.640,00 980,00

2. Απαηηήζεηο από επηρνξεγήζεηο θαη παξεπόκελεο αζρνιίεο 5.650,51 7.075,25

4. Επηζθαιείο - Επίδηθεο απαηηήζεηο θαη ρξεώζηεο 1.191.354,12 1.191.354,12 ΙΙ. Βπασςππόθεζμερ Υποσπεώζειρ
Μείνλ: Πξνβιέςεηο (44.11) (1.191.354,12) 0,00 (1.191.354,12) 0,00 1. Πξνκεζεπηέο 1.730.192,96 2.121.956,86

5. Υξεώζηεο δηάθνξνη 26.416,99 25.331,63 1α. Επηηαγέο πιεξσηέεο 112.886,78 637,75

25.784.103,47 17.704.380,46 5. Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο - Σέιε 0,00 0,00

8. Πηζησηέο δηάθνξνη 792.691,29 465.168,16

IV. Γιαθέζιμα 2.635.771,03 2.587.762,77

2. Λεγκέλα ηνθνκεξίδηα εηζπξαθηέα 0,00 0,00

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 2.681.763,65 5.597.598,25 ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 2.635.771,03 2.587.762,77

2.681.763,65 5.597.598,25

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV) 29.976.018,65 24.600.321,82

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.957.219,97 2.599.378,40 2. Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 374.223,15 315.607,31

1.957.219,97 2.599.378,40 374.223,15 315.607,31

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 78.025.052,36 76.196.546,02 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 78.025.052,36 76.196.546,02

ΛΟΓΑΡΙΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ

2. Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 19.734.793,38 21.237.403,74 2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 19.734.793,38 21.237.403,74

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2020 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2019 Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2020 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2019

I. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο

1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 10.819.670,88 12.173.597,37 Καζαξά απνηειέζκαηα (πιενλαζκα ή έιιεηκκα) ρξήζεσο 742.642,45 2.041.789,55

Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 27.585.003,20 25.820.888,67 (+) : Τπόινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 8.699.828,84 6.658.039,29

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε - δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο (16.765.332,32) (13.647.291,30) ύλνιν 9.442.471,29 8.699.828,84

Πιένλ: Άιια έζνδα 17.277.926,79 14.449.026,61 Πιεόλαζκα πξνο δηάζεζε 9.442.471,29 8.699.828,84

ύλνιν: 512.594,47 801.735,31

Μείνλ: Η διάθεζη ηος Πλεονάζμαηορ θα γίνει υρ εξήρ:
          1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγείαο 3.230.072,66 2.542.400,13 5. Τπόινηπν πιενλάζκαηνο εηο λέν 9.442.471,29 8.699.828,84

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε - δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο (2.717.478,19) (1.740.664,82) 9.442.471,29 8.699.828,84

Πιένλ (ή κείνλ)

2. Έζνδα ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο θαη ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 Αγξίλην, 30 Ινπλίνπ 2021

4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 59.605,69 59.605,69 122.493,11 122.493,11

Μείνλ: Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηνηθεηηθόο Η Πξνϊζηακέλε ηωλ 

2. Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 & Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

3. ρξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00 0,84 0,84

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε - δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο (2.657.872,50) (1.618.172,55)

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Κσλζηαληίλνο Παηζηαιόο Δήκεηξα Νηνύκα

ΙΙ.ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ): Δθηαθηα Απνηειέζκαηα ΑΔΣ: ΑΜ 300575 ΑΔΣ: ΑΕ250335 ΑΔΣ: Υ 861733

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 2.837.987,86 2.837.988,86

2. Έθηαθηα θέξδε 545.224,28 935.409,78

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 40.950,00 3.424.162,14 80,01 3.773.478,65

Ο πληάμαο Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο

Μείνλ: ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Δ.Π.Δ -COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΔΠΔ

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 0,00 0,00

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 23.647,19 1.521,80

4. Πξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδύλνπο 0,00 23.647,19 111.994,75 113.516,55  ΛΑΜΠΡΟ  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ Α ΣΑΞΗ ΑΡ.ΜΗΣΡΩΟΤ 004163

Οξγαληθά & Έθηαθηα Απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 742.642,45 2.041.789,55

Μείνλ:

ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 3.251.443,31 3.221.737,37

Μείνλ: Οη από απηέο ελζωκαηωκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 3.251.443,31 0,00 3.221.737,37 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (θέξδε ή δεκίεο) ΥΡΗΔΧ 742.642,45 2.041.789,55

Προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Γενικοφ Νοςοκομείου Αιτωλοακαρνανίασ (Νοςθλευτικι Μονάδα Αγρινίου) 

Ζκθεςη Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη

Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα:

Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ.

Ζμφαςη Θεμάτων

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ:

Στθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με τα κζματα αυτά.

Ευθφνεσ τησ Διοίκηςησ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ευθφνεσ Ελεγκτών για τον Ζλεγχο των Οικονομικών Καταςτάςεων

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:

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2020 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2019 Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2020 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2019

εκεηώζεηο: 

1) Καηά ηην διάπκεια ηηρ κλειόμενηρ σπήζηρ ηο νοζοκομείο έλαβε σπημαηοδόηηζη από ηο Υποςπγείο Υγείαρ, για εξόθληζη ληξιππόθεζμυν ςποσπεώζευν ύτοςρ 4.097.517 € ένανηι 4.215.583 € ηην πποηγούμενη σπήζη, πος καηασυπείηαι απεςθείαρ ζηην Καθαπή Θέζη ζηο κονδύλι "3. Διδικά αποθεμαηικά".

2) Το κόζηορ απαζσόληζηρ ηος μονίμος πποζυπικού πος επιβάπςνε απεςθείαρ ηον Κπαηικό Πποϋπολογιζμό, ανήλθε για ηην κλειόμενη σπήζη ζε € 13.170.311,58 ένανηι € 12.275.591,73 ηηρ πποηγούμενηρ σπήζηρ.

3) Με βάζη ηη ζσεηική νομοθεζία (ΦΔΚ1681/28-7-2011) ηο Γ.Ν. Αγπινίος είναι διαζςνδεόμενο Νοζοκομείο με ηο Γ.Ν. Μεζολογγίος. 

Ζκθεςη Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών

Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των κεμάτων 1, 2, 3, 4, 5 & 6 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 Νοςοκομείου κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020 και τθ 

χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ».

1)  Στα πλαίςια του ελζγχου του κονδυλίου Δ.Ι.4 «Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, Αναλϊςιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδθ ςυςκευαςίασ» διαπιςτϊκθκε ότι α) θ παρακολοφκθςθ τθσ αποκικθσ των κλινικϊν δεν τθρείται βάςει μθχανογραφθμζνθσ υποςτιριξθσ ϊςτε να υπάρχει ςαφι εικόνα του αποκζματοσ και των αναλϊςεων ανά πάςα ςτιγμι, β) θ 

ανάκεςθ του ελζγχου μασ ζγινε μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ απογραφισ και ςυνεπϊσ δεν παρευρεκικαμε ςτθ φυςικι απογραφι των αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ. Στα πλαίςια τθσ επιβεβαίωςθσ των ποςοτιτων των αποκεμάτων του Νοςοκομείου, διενεργιςαμε δειγματολθπτικι φυςικι απογραφι τθν 20θ Ιουλίου 2021 ςτθν αποκικθ 

φαρμακείου από τθν οποία δεν προζκυψαν ποςοτικζσ διαφορζσ. Λόγω των ανωτζρω α) και β) διατθροφμε επιφφλαξθ για το φψοσ του λογαριαςμοφ Δ.Ι.4 «Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, Αναλϊςιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδθ ςυςκευαςίασ» του Ιςολογιςμοφ «φψουσ € 1.510.152 και τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν τθσ 

χριςθσ και ςτα ίδια κεφάλαια. 2)  Στα πλαίςια του ελζγχου μασ και κατά τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ υπολοίπων λογαριαςμϊν απαιτιςεων, εςτάλθςαν επιςτολζσ επιβεβαίωςθσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία και ςτον ΕΟΠΥΥ ςυνολικοφ φψουσ € 25.679.032 επί του ςυνόλου απαιτιςεων € 25.752.035 που περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι του Ενεργθτικοφ Δ.ΙΙ.1 

«Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν». Μζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςθσ ζκκεςθσ ελζγχου μασ δεν ζχουμε λάβει επιςτολζσ επιβεβαίωςθσ για τθν επιβεβαίωςθ του ανωτζρω ποςοφ. Οι εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που εφαρμόςαμε για τθν επιβεβαίωςθ των υπολοίπων αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ ελεγκτικζσ 

διαδικαςίεσ που εφαρμόςαμε επί των εςόδων από νοςιλια για τισ χριςεισ 2018-2020 ςτισ οποίεσ είμαςτε ελεγκτζσ του Νοςοκομείου , μασ παρείχαν εφλογθ διαςφάλιςθ για το ποςό απαιτιςεων € 25.528.824. Για τα υπόλοιπα των απαιτιςεων που επελζγθςαν και δεν επιβεβαιϊκθκαν με άλλεσ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ και αντιςτοιχοφν ςε ποςό € 

150.208, δεν κατζςτθ δυνατόν να λάβουμε επαρκι και κατάλλθλα ελεγκτικά τεκμιρια, ςυνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ ςχετικά με τθν αξία των εν λόγω απαιτιςεων και τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ, των προθγοφμενων χριςεων και ςτο ςφνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Νοςοκομείου. 3)  Στα πλαίςια του 

ελζγχου του λογαριαςμοφ του Πακθτικοφ Α.ΙΙ.3 «Δωρεζσ παγίων» διαπιςτϊκθκε ότι περιλαμβάνεται υπόλοιπο φψουσ € 230.172  το οποίο δεν αντιπαραβάλλεται με αντίςτοιχα πάγια ςτοιχεία, με ςυνζπεια να μθν είναι δυνατό να επιβεβαιϊςουμε αν κα πρζπει να υπολογίηονται οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ δωρεϊν ςε όφελοσ των αποτελεςμάτων. 

Κατά ςυνζπεια διατθροφμε επιφφλαξθ ωσ προσ τθν ορκότθτα του ανωτζρου ποςοφ € 230.172 που περιλαμβάνεται ςτο λογαριαςμό «Δωρεζσ παγίων» κακϊσ και για τθ ςχετικι επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ και των προθγουμζνων χριςεων. Να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει επίπτωςθ ςτα ίδια κεφάλαια. 4) Στο πλαίςιο του ελζγχου του 

λογαριαςμοφ του Πακθτικοφ Α.ΙΙ.4 «Επιχορθγιςεισ επενδφςεων» διαπιςτϊκθκε ότι λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ ποςοφ € 909.621 , δεν αντιπαραβάλλονται με τα αντίςτοιχα πάγια ςτοιχεία (για τα οποία λιφκθκαν οι επιχορθγιςεισ), με ςυνζπεια να μθν υπολογίηονται οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ επιχορθγιςεων, ςε όφελοσ των αποτελεςμάτων. Κατά 

ςυνζπεια διατθροφμε επιφφλαξθ ωσ προσ τθν ορκότθτα του ανωτζρου ποςοφ € 909.621 που περιλαμβάνεται ςτον  λογαριαςμό «Επιχορθγιςεισ επενδφςεων» κακϊσ και για τθ ςχετικι επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ και των προθγουμζνων χριςεων. Να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει επίπτωςθ ςτα ίδια κεφάλαια. 5) α) Μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ παροφςθσ ζκκεςθσ ελζγχου μασ δε λάβαμε επιςτολι από τουσ είκοςι εκ των είκοςι δφο Νομικϊν Συμβοφλων του Νοςοκομείου αναφορικά με τισ εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ ι τελεςίδικεσ δικαςτικζσ πράξεισ από τισ οποίεσ ενδζχεται να προκφψουν υποχρεϊςεισ καταβολισ ποςϊν ι αποηθμιϊςεων. β) Με βάςθ τθν επιςτολι δφο  

εκ των είκοςι δφο Νομικϊν Συμβοφλων του Νοςοκομείου, υπάρχουν εκκρεμείσ αγωγζσ από τρίτουσ και από εργαηόμενουσ κατά του Νοςοκομείου διεκδικϊντασ αποηθμιϊςεισ ποςοφ € 529.348 ζναντι των οποίων το Νοςοκομείο κα ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ ποςοφ € 78.807. Η τελικι ζκβαςθ των αγωγϊν αυτϊν δεν είναι δυνατό να προβλεφκεί ςτο 

παρόν ςτάδιο και, ωσ εκ τοφτου, δεν είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε τθν πρόβλεψθ που τυχόν κα ζπρεπε να είχε ςχθματιςτεί. Συνεπϊσ, λόγω των ανωτζρω α) και β) και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν απουςία διαδικαςιϊν καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ των δικαςτικϊν αξιϊςεων κατά του Νοςοκομείου, διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ενδεχόμενθ ι 

πικανι επίπτωςθ από τθν φπαρξθ επιπλζον αξιϊςεων και διεκδικιςεων ζναντι του Νοςοκομείου και από τθν τελικι διευκζτθςθ των εκκρεμϊν αγωγϊν, ςτουσ λογαριαςμοφσ προβλζψεων, ςτα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ και των προθγοφμενων χριςεων ςτθν κακαρι κζςθ και ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ του Νοςοκομείου κατά τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2020. 6) α) Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Νοςοκομείου δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ 2015-2020. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Το Νοςοκομείο δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων 

που πικανόν να καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται. β) Μζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςθσ ζκκεςθσ δεν 

ζχει απεικονιςτεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Νοςοκομείου θ υποχρζωςθ για τθν απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 2020 κακότι δεν ζχει υποβλθκεί ςτθν παροφςα φάςθ θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του Νοςοκομείου. Ωσ εκ τοφτου, διατθροφμε επιφφλαξθ  για τθ ςχετικι επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ 

χριςθσ, ςτα Ίδια Κεφάλαια κακϊσ και ςτο κονδφλι του πακθτικοφ Γ.ΙΙ.5 «Υποχρεϊςεισ από Φόρουσ – Τζλθ».

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 παράγραφο τθσ ζκκεςισ μασ “Ευκφνεσ Ελεγκτι για τον Ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από το 

Νοςοκομείο 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. 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ 31εο Γεθεκβξίνπ 2020 (1ε Ιαλνπαξίνπ - 31ε Γεθεκβξίνπ 2020) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αιτωλοακαρνανίασ (Νοςθλευτικι Μονάδα Αγρινίου) (εφεξισ «το Νοςοκομείο») οι οποίεσ αποτελοφνται από τον Ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2020, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, 

κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα. 

Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ» και από τα Λογιςτικά πρότυπα που προδιαγράφονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, 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 κζματα που ςχετίηονται με τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα και τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, εκτόσ και εάν θ διοίκθςθ είτε προτίκεται να ρευςτοποιιςει το Νοςοκομείο ι να διακόψει τθ δραςτθριότθτά του ι δεν ζχει άλλθ ρεαλιςτικι 

εναλλακτικι επιλογι από το να προβεί ς ’αυτζσ τισ ενζργειεσ.

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.

1) Δεν υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ κακϊσ και για τον πάγιο εξοπλιςμό του Νοςοκομείου. 2) Στθ ςθμείωςθ 13.α.1.δ του Προςαρτιματοσ αναφζρεται ότι ςτο κονδφλι του Ιςολογιςμοφ Α.IΙI.3 «Ειδικά αποκεματικά από λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ» ζχει καταχωρθκεί ςτθ κλειόμενθ χριςθ ποςό € 4.097.517 που αφορά 

επιχορθγιςεισ που λιφκθκαν ςτθ χριςθ 2020. Το Νοςοκομείο χρθςιμοποίθςε αυτζσ τισ επιχορθγιςεισ για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν του προσ τουσ προμθκευτζσ και για το λόγο αυτό καταχϊρθςε το ςφνολο των επιχορθγιςεων τζτοιου ςκοποφ ςε λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ. Δεν υπάρχει επίπτωςθ ςτα Ίδια Κεφάλαια 

του Νοςοκομείου από τον ανωτζρω λογιςτικό χειριςμό. 3) Σφμφωνα με τθν παράγραφό 13.α.3 του Προςαρτιματοσ ςτθν κλειόμενθ χριςθ δεν απεικονίςτθκαν ζςοδα από clawback και rebate β εξαμινου του 2020 , εξαιτίασ ότι δεν ζχουν  προςκομιςτεί ςτθν οικονομικι υπθρεςία οι πίνακεσ από τθν αρμόδια ΥΠΕ ζωσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων. Ωσ εκ τοφτου δεν ζχει απεικονιςτεί ςτισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ θ ςχετικι ωφζλεια των αποτελεςμάτων τθσ κλειόμενθσ χριςθσ με τθν ταυτόχρονθ αντίςτοιχθ ςχετικι απεικόνιςθ ςτα κονδφλια των εςοδϊν χριςεωσ ειςπρακτζων και των ιδίων κεφαλαίων . 

Αθήνα, 30 Ιουλίου  2021 
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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.

Ζκθεςη επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Απαιτήςεων

1) 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 τθν 

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. 2) Κατανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ 

ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου του Νοςοκομείου. 3) 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. 4) Αποφαινόμαςτε για τθν καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ από τθ διοίκθςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ και με βάςθ τα ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτικθκαν για το εάν υπάρχει ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα ςχετικά με γεγονότα ι 

ςυνκικεσ που μπορεί να υποδθλϊνουν ουςιϊδθ αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν ικανότθτα του Νοςοκομείου να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του. Εάν ςυμπεράνουμε ότι υφίςταται ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα, είμαςτε υποχρεωμζνοι ςτθν ζκκεςθ ελεγκτι να επιςτιςουμε τθν προςοχι ςτισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων ι εάν αυτζσ οι 

γνωςτοποιιςεισ είναι ανεπαρκείσ να διαφοροποιιςουμε τθ γνϊμθ μασ. Τα ςυμπεράςματά μασ βαςίηονται ςε ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτϊνται μζχρι τθν θμερομθνία τθσ ζκκεςθσ ελεγκτι. Ωςτόςο, μελλοντικά γεγονότα ι ςυνκικεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα το Νοςοκομείο να παφςει να λειτουργεί ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα. 5) 

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.

1) Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/2003, δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ από τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου. 2) Σφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν 3697/2007 υφίςταται υποχρζωςθ κατάρτιςθσ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ωσ αυτά προδιαγράφονται για τον 

Δθμόςιο Τομζα, τα οποία όμωσ δεν τυγχάνουν ακόμθ εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα. Ο λόγοσ τθσ κατάρτιςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τα Ελλθνικά Πρότυπα τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι και όχι με βάςθ τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ είναι για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ τθσ αρμόδιασ ΥΠΕ που υπάγεται το 

Νοςοκομείο. Εντόσ ευκζτου χρόνου θ Διοίκθςθ κα δθμοςιεφςει χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ με βάςθ τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ που υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρκρο 27 του Ν 3599/2007. 3) Δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ αναλυτικισ 

λογιςτικισ εκμεταλλεφςεωσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ». 4) Όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 13.α.4 του προςαρτιματοσ οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφν τισ αυτοτελείσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Αγρινίου. Σφμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3510/31-12-2012 

τεφχοσ Β., θ Νοςθλευτικι Μονάδα Αγρινίου και θ Νοςθλευτικι Μονάδα Μεςολογγίου , αποτελοφν εφεξισ αυτοτελζσ και ενιαίο Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με τθν επωνυμία «Γενικό Νοςοκομείο Αιτωλοακαρνανίασ Στο πλαίςιο αυτό – πζραν των αυτοτελϊν οικονομικϊν καταςτάςεων – πρζπει να ςυνταχκοφν και ενιαίεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ οι οποίεσ απεικονίηουν τον ενιαίο ιςολογιςμό των δφο Νοςοκομείων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2020, τθν ενιαία κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον ενιαίο πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό ενιαίο προςάρτθμα.

Αθήνα, 30 Ιουλίου  2021 
 
 
 
 
Θεόδωρος Ε. Φανουργιάκης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 47511 

 
 
 
 
Γεώργιος Ν. Νίκου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών 
Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 
 
ΑΜ ΣΟΕΛ 171 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 
151 25, Μαρούσι 
 
Φράγκων 6-8 
546 26, Θεσσαλονίκη  
 
Ανδρέα Μάρμορα 2 
491 32, Κέρκυρα 
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