
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Ποςά κλειόμενησ Ποςά προηγουμ.

 Αξία κτήςεωσ Αποςβζςεισ Αναπόςβ.αξία Αξία κτήςεωσ Αποςβζςεισ Αναπόςβ.αξία χρήςεωσ 2021 χρήςεωσ 2020

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 82.311,60 82.310,55 1,05 82.311,60 82.310,55 1,05   Ι.  Κεφάλαιο 

82.311,60 82.310,55 1,05 82.311,60 82.310,55 1,05    1. Καταβλθμζνο 12.190.577,19 12.190.577,19

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

  ΙΙ. Ενςώματεσ ακινητοποιήςεισ

     1.   Γιπεδα - Οικόπεδα 4.657.319,80 4.657.319,80 4.657.319,80 4.657.319,80    3. Δωρεζσ παγίων ςτοιχείων 1.929.796,81 2.574.748,70

     3.   Κτίρια και τεχνικά ζργα 32.025.092,36 20.760.416,52 11.264.675,84 30.410.766,67 19.543.985,85 10.866.780,82    4. Επιχορθγιςεισ επενδφςεων 39.325.076,20 37.729.872,00

     4.   Μθχ/τα-Τεχν. Εγκ/ςεισ και λοιπόσ μθχ/κόσ εξοπλιςμόσ 13.637.002,40 8.830.576,61 4.806.425,79 12.023.686,77 8.193.995,18 3.829.691,59    Mειον αποςβεςκείςεσ επιχορθγιςεισ 28.138.327,90 26.704.751,21

     5.   Μεταφορικά μζςα 16.850,05 16.849,99 0,06 16.850,05 15.487,96 1.362,09 13.116.545,11 13.599.869,49

     6.   Επιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 3.770.563,47 3.531.960,69 238.602,78 3.687.510,83 3.476.393,25 211.117,58   ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια

     7.   Ακινθτοποιιςεισ υπο εκτζλεςθ & προκαταβολζσ 0,00 0,00 35.154,00 35.154,00     5. Ειδικά αποκεματικά από λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ 34.475.464,11 31.422.324,11

         φνολο ακινητοποιήςεων (ΓΙΙ) 54.106.828,08 33.139.803,81 20.967.024,27 50.831.288,12 31.229.862,24 19.601.425,88

  IV. Αποτελζςματα εισ νζο 
     Υπόλοιπο κερδϊν εισ νζον 44.987.411,13 39.213.461,83

Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 104.769.997,54 96.426.232,62

   Ι. Aποθζματα

      4. Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, Αναλϊςιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων
          και Είδθ ςυςκευαςίασ 1.754.985,71 1.816.235,02 Β ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KINΓΥΝΟΥΣ ΚΑΙ EΞOΓA

   1. Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 11.733,28 0,00

         λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία

   ΙΙ. Απαιτήςεισ

      1. Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 85.893.472,60 73.849.856,95

      2. Απαιτιςεισ από επιχορθγιςεισ και παρεπόμενεσ αςχολίεσ 78.080,63 65.534,50 11.733,28 0,00

      3. Δεςμευμζνοι λογαριαςμοί κατακζςεων 372.552,32 2.096.157,62

      5. Χρεϊςτεσ διάφοροι 1.761.725,12 89.781,28 Γ.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

      Μείον επιςφαλείσ χρεϊςτεσ διάφοροι 1.739.700,20 41.666,20  ΙΙ. Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

86.366.130,47 76.059.664,15      1. Προμθκευτζσ 7.710.332,53 5.098.364,13

   2α. Επιταγέσ πληρωτέεσ (μεταχρ.) 131.670,63 236.507,32

ΙΙΙ. Χρεόγραφα      4. Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 155.007,62 162.907,06

     1. Λοιπά χρεόγραφα 10,21 10,21      5.Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 61.641,89 52.760,24

  ΙV. Διαθζςιμα φνολο υποχρεώςεων (ΓΙΙ) 8.058.652,67 5.550.538,75

      3. Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 1.608.481,36 3.300.760,94

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 89.729.607,75 81.176.670,32

Ε.   ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ Δ.   ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

    2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 2.568.483,83 1.294.645,32     1. Ζςοδα επομζνων χριςεων 55.180,00 95.971,20

    2. Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 369.553,41 95.971,20

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε) 113.265.116,90 102.072.742,57 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Δ) 113.265.116,90 102.072.742,57

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

      2. Χρεωςτικοί λογαριαςμοί Δθμόςιου Λογιςτικοφ 27.884.406,95 26.222.441,79       2. Πιςτωτικοί λογαριαςμοί Δθμόςιου Λογιςτικοφ 27.884.406,95 26.222.441,79

27.884.406,95 26.222.441,79 27.884.406,95 26.222.441,79

5. Oι λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ για εξόφλθςθ προμθκευτϊν ποςοφ 3.053.140,00 ευρϊ, καταχωρικθκαν ςτο λογαριαςμό των  ιδίων κεφαλαίων Α-ΙΙΙ-5 "Ειδικά αποκεματικά από λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ"

Ποςά Ποςά

κλειόμενησ προηγουμ.

 Ι.Αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ χρήςεωσ 2021 χρήςεωσ 2020

   1.  Εςοδα από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 16.725.954,26 16.061.073,42

   Μείον: Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 31.855.313,20 30.346.734,51 Κακαρά αποτελζςματα (πλεόναςμα) χριςεωσ 5.791.166,28 6.958.481,54

   Μικτά αποτελζςματα (ζλλειμμα) εκμεταλλεφςεωσ -15.129.358,94 -14.285.661,09 (+) Υπόλοιπο αποτελεςμάτων (ελλειμμάτων) προθγοφμενων χριςεων39.213.461,83 32.287.519,06
   Πλζον: Αλλα ζςοδα 23.364.946,14 22.511.864,10 Κζρδη είσ νζο 45.004.628,11 39.246.000,60

   φνολο 8.235.587,20 8.226.203,01

   Μείον:  1. Εξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 3.275.253,70 3.218.918,87 ΜΕΙΟΝ:

                   3. Ζξοδα  λειτουργίασ δθμοςίων ςχζςεων 0,00 1. Φόροσ ειςοδιματοσ 17.216,98 32.538,77
   Μερικά αποτελζςματα (πλεόναςμα) εκμεταλλεφςεωσ 4.960.333,50 5.007.284,14 Κζρδη είσ νζο 44.987.411,13 39.213.461,83

   Πλζον: 4. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 24.972,81 70.754,17

   Ολικά αποτελζςματα (πλεόναςμα) εκμεταλλεφςεωσ 4.985.306,31 5.078.038,31

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (μείον): Εκτακτα αποτελζςματα

                  1.Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 2.386.681,09 2.211.282,64

                  3. Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων 419.524,86 2.806.205,95 106.866,67 2.318.149,31

ΜΕΙΟΝ:

                  1.Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 70.088,97 282.540,53

                  3. Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων 1.930.257,01 2.000.345,98 805.859,97 155.165,55 437.706,08 1.880.443,23

   Οργανικά και ζκτακτα αποτελζςματα (πλεόναςμα) 5.791.166,28 6.958.481,54

   Μείον: Σφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων 1.909.941,57 1.703.677,54

      Μείον : Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 1.909.941,57 0,00 1.703.677,54 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ (πλεόναςμα) 5.791.166,28 6.958.481,54

Αθήμα, 24 Οκςχβοίξσ 2022

Ο Οοκχςόπ Δλεγκςήπ Λξγιρςήπ Ο Οοκχςόπ Δλεγκςήπ Λξγιρςήπ

Δημήςοιξπ Αμ. Μάμξπ πσοίδχμ Αο. Μήλιξπ

Α.Μ. ΔΛΣΔ 2182 Α.Μ. ΔΛΣΔ 2784

atc Οοκωςξί Δλεγκςέπ Λξγιρςέπ Δ.Π.Δ.

Ιτιγεμείαπ 3-5, Μεςαμόοτωρη, 14451

Α.Μ. ΔΛΣΔ 33

ΑΔΑ:  ΨΣ0146907Φ-ΟΙΓ

23/6/2022

Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2020

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜAΣΩΝ ΧΡΗΕΩ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2020 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021)

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2021

4. Το κόςτοσ των παρεχόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν & διοικθτικισ λειτουργίασ  λόγω τθσ τιρθςθσ τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ Εκμεταλλεφςεωσ προςδιορίςτθκε εςωλογιςτικά.

5η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021

17η Χρήςη (01/01/2021 - 31/12/2021)
(Ποςά ςε Ευρώ)

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2021 Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2020

ημειώςεισ:

2. Για τθ χριςθ 2021 εφαρμόςτθκαν οι  ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 22 του άρκρου 3 του Ν. 4110/2013.

3. 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 18.868.462,12 € με ιςόποςθ επιβάρυνςθ του λειτουργικοφ 

κόςτουσ του Νοςοκομείου. Αντίςτοιχα ςτθν προθγοφμενθ χριςθ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανιλκε ςε ποςό 18.826.987,38 €

  ΙΙ. Διαφορζσ αναπροςαρμογήσ και επιχορηγήςεισ επενδφςεων-Δωρεζσ 

παγίων 

1. O ανωτζρω ιςολογιςμόσ τθσ 31/12/2021 ςυντάχκθκε με βάςθ τισ διατάξεισ του Π.Δ. 146/2003, κατόπιν διενζργειασ απογραφισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του νοςοκομείου των πάςθσ φφςεωσ απαιτιςεων, υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τουσ, όπωσ και των διακζςιμων χρθματικϊν ποςϊν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

για την "ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ"

O ΤΝΣΑΞΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Αρ. Αδείασ Ο.Ε.Ε.: 0101394 Α΄ΣΑΞΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

Α.Δ.Σ.: ΑΙ 310525

ΚΟΤΣΟΡΕΒΤΘΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ

Α.Δ.Σ.:I 759104 Α.Δ.Σ.: ΑΙ 851122

ΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Έκθερη Αμενάοςηςωμ Οοκωςώμ Δλεγκςώμ Λξγιρςώμ

Ποξπ ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςξσ ΓΔΝΙΚΟY ΝΟΟΚΟΜΔΙΟY ΣΡΙΚΑΛΩΝ
Έκθερη Δλέγυξσ επί ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ

Γμώμη με επιτύλανη
Έυξσμε ελέγνει ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ «ΓΔΝΙΚΟY ΝΟΟΚΟΜΔΙΟY ΣΡΙΚΑΛΩΝ» (ςξ Νξρξκξμείξ), ξι ξπξίεπ απξςελξύμςαι από ςξμ ιρξλξγιρμό ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2021, ςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ και ςξμ πίμακα διάθερηπ απξςελερμάςχμ, ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθώπ και ςξ
ρυεςικό ποξράοςημα.
Καςά ςη γμώμη μαπ, εκςόπ από ςιπ επιπςώρειπ ςχμ θεμάςχμ πξσ μμημξμεύξμςαι ρςημ παοάγοατξ ςηπ έκθερήπ μαπ «Βάρη για γμώμη με επιτύλανη», ξι αμχςέοχ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εύλξγα, από κάθε ξσριώδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςξσ ΓΔΝΙΚΟY ΝΟΟΚΟΜΔΙΟY ΣΡΙΚΑΛΩΝ καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ
2021, και ςη υοημαςξξικξμξμική ςξσ επίδξρη για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, ρύμτχμα με ςξ Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λξγιρςικό υέδιξ Δημξρίχμ Μξμάδχμ Τγείαπ”.

Βάρη για γμώμη με επιτύλανη
Από ςξμ έλεγυό μαπ ποξέκσφε όςι:
1) Λόγχ ςξσ γεγξμόςξπ όςι η αμάθερη ςξσ ελέγυξσ μαπ έγιμε μεςαγεμέρςεοα ςηπ ημεοξμημίαπ ιρξλξγιρμξύ και ρσμεπώπ δεμ παοεσοεθήκαμε ρςη τσρική απξγοατή ςχμ απξθεμάςχμ ςέλξσπ υοήρηπ, δεμ καςέρςη δσμαςό μα επαληθεύρξσμε με εμαλλακςικέπ ή άλλεπ διαδικαρίεπ ςημ απξγοατή ςέλξσπ υοήρηπ ςχμ απξθεμάςχμ

πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ κξμδύλι ςηπ καςάρςαρηπ υοημαςξξικξμξμικήπ θέρηπ «Απξθέμαςα» πξρξύ € 1.755 υιλ. και ςημ ποαγμαςική ανία ςχμ αμαλώρεχμ ςηπ υοήρεχπ. Λαμβάμξμςαπ σπόφη ςα αμχςέοχ, διαςηοξύμε επιτύλανη για ςημ ξοθόςηςα ςηπ ανίαπ ςχμ απξθεμάςχμ και ςχμ δαπαμώμ αμαλχρίμχμ ςηπ υοήρεχπ.
2) Μέυοι ςημ ημεοξμημία ρύμςανηπ ςηπ παοξύραπ έκθερηπ ελέγυξσ, δεμ καςέρςη δσμαςόμ μα επαληθεσθξύμ με επιβεβαιχςικέπ επιρςξλέπ ή άλλεπ εμαλλακςικέπ διαδικαρίεπ απαιςήρειπ από αρταλιρςικά ςαμεία πξρξύ 85.532 υιλ. και ρσμεπώπ διαςηοξύμε επιτύλανη για ςημ ανία ςχμ απαιςήρεχμ ασςώμ και ςημ εμδευόμεμη

επίδοαρη ρςα απξςελέρμαςα υοήρηπ και ςα ίδια κετάλαια. Δπιπλέξμ, δεμ καςέρςη δσμαςόμ μα απξκςήρξσμε εύλξγη διαρτάλιρη για ςημ εκςίμηρη ςξσ ύφξσπ ςηπ ποόβλεφηπ ζημίαπ πξσ ςσυόμ απαιςείςαι καθώπ και ςημ εμδευόμεμη επίδοαρη ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρεχπ και ρςα ίδια κετάλαια ςξσ Νξρξκξμείξσ.
3) Δεμ καςέρςη δσμαςόμ μα επαληθεύρξσμε με επιρςξλέπ ή άλλεπ εμαλλακςικέπ διαδικαρίεπ σπξυοεώρειπ πξρξύ € 654 υιλ. πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ κξμδύλι ςξσ Παθηςικξύ Γ.ΙΙ.1 «Ποξμηθεσςέπ» πξρξύ € 7.710 υιλ. Λαμβάμξμςαπ σπόφη ςα αμχςέοχ, διαςηοξύμε επιτύλανη για ςημ ανία ςχμ εμ λόγχ σπξυοεώρεχμ.
4) ςξ κξμδύλι «Έκςακςα και Αμόογαμα Έρξδα» ςηπ Καςάρςαρηπ Απξςελερμάςχμ πεοιλαμβάμξμςαι εςεοξυοξμιρμέμεπ αμαγμχοίρειπ ερόδχμ πξρξύ € 727 υιλ. από clawback και rebate πξσ θα έποεπε μα είυαμ αμαγμχοιρςεί ρε ποξηγξύμεμεπ υοήρειπ. Λόγχ ςξσ γεγξμόςξπ ασςξύ, ςα απξςελέρμαςα ςηπ κλειόμεμηπ υοήρηπ

εμταμίζξμςαι ασνημέμα καςά € 727 υιλ. και ςα απξςελέρμαςα ςηπ ποξηγξύμεμηπ υοήρηπ μειχμέμα αμςίρςξιυα. Από ςξ λξγιρςικό υειοιρμό ασςό δεμ επηοεάζξμςαι ςα Ίδια Κετάλαια ςξσ Νξρξκξμείξσ.
5) Μέυοι ςημ ημεοξμημία ςηπ παοξύρηπ έκθερηπ ελέγυξσ μαπ δε λάβαμε επιρςξλή από ςξ ρύμξλξ ςχμ ρσμεογαζόμεμχμ με ςξ Νξρξκξμείξ Νξμικώμ σμβξύλχμ αματξοικά με ςσυόμ άλλεπ εκκοεμείπ δικαρςικέπ σπξθέρειπ ή ςελερίδικεπ δικαρςικέπ ποάνειπ από ςιπ ξπξίεπ εμδέυεςαι μα ποξκύφξσμ σπξυοεώρειπ καςαβξλήπ

πξρώμ ή απξζημιώρεχμ. Λόγχ ςξσ γεγξμόςξπ ασςξύ, διαςηοξύμε επιτύλανη για εμδευόμεμεπ αγχγέπ ςοίςχμ καςά ςξσ Νξρξκξμείξσ και ςημ εμδευόμεμη επίδοαρη ςξσπ ρςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ καθώπ και ρςα ίδια κετάλαια.

Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυό μαπ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Δλέγυξσ (ΔΠΔ) όπχπ ασςά έυξσμ εμρχμαςχθεί ρςημ Δλλημική Νξμξθερία. Οι εσθύμεπ μαπ, ρύμτχμα με ςα ποόςσπα ασςά πεοιγοάτξμςαι πεοαιςέοχ ρςημ εμόςηςα ςηπ έκθερήπ μαπ “Δσθύμεπ ελεγκςή για ςξμ έλεγυξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ”. Δίμαρςε
αμενάοςηςξι από ςξ Νξρξκξμείξ, καθ’ όλη ςη διάοκεια ςξσ διξοιρμξύ μαπ, ρύμτχμα με ςξμ Κώδικα Δεξμςξλξγίαπ για Δπαγγελμαςίεπ Δλεγκςέπ ςξσ σμβξσλίξσ Διεθμώμ Ποξςύπχμ Δεξμςξλξγίαπ Δλεγκςώμ, όπχπ ασςόπ έυει εμρχμαςχθεί ρςημ Δλλημική Νξμξθερία και ςιπ απαιςήρειπ δεξμςξλξγίαπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ
έλεγυξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ρςημ Δλλάδα και έυξσμε εκπληοώρει ςιπ δεξμςξλξγικέπ μαπ σπξυοεώρειπ ρύμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ιρυύξσραπ μξμξθερίαπ και ςξσ ποξαματεοόμεμξσ Κώδικα Δεξμςξλξγίαπ. Πιρςεύξσμε όςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε απξκςήρει είμαι επαοκή και καςάλληλα μα παοέυξσμ
βάρη για γμώμη με επιτύλανη.

Έμταρη Θεμάςωμ
Δτιρςξύμε ςημ ποξρξυή ραπ ρςα ενήπ:
1) Μέυοι ςημ ημεοξμημία ρύμςανηπ ςηπ παοξύραπ έκθερηπ ελέγυξσ, δεμ μαπ ποξρκξμίρςηκαμ ρςξιυεία πξσ μα ςεκμηοιώμξσμ ςημ ύπαονη αρταλιρςικήπ κάλσφηπ είςε για κιμδύμξσπ πξσ εμδευξμέμχπ μα απξμειώρξσμ ςημ πεοιξσρία ςξσ Νξρξκξμείξσ είςε για αρςική εσθύμη έμαμςι ςοίςχμ πξσ έυξσμ έμμξμξ ρσμτέοξμ καςά

ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Σοικάλχμ.
2) ύμτχμα με ςξ άοθοξ 109 ςξσ Ν. 4600/2019, ςξ ρύμξλξ ςηπ κιμηςήπ και ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ςχμ μξρξκξμείχμ, ςξ ξπξίξ είυε πεοιέλθει αουικά ρςιπ Δ.Τ.ΠΔ., (ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 50 ςξσ μ. 3370/2005 - Α΄ 176), επαμέουεςαι ρςα μξρξκξμεία με μόμη ςημ έκδξρη ποάνηπ από ςξμ Τπξσογό

Τγείαπ και υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιξσδήπξςε άλλξσ ςύπξσ, ποάνηπ ή ρσμβξλαίξσ.

ςη γμώμη μαπ δεμ διαςσπώμεςαι επιτύλανη ρε ρυέρη με ςα θέμαςα ασςά.

Άλλξ Θέμα
Οι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Νξρξκξμείξσ για ςημ ποξηγξύμεμη υοήρη πξσ έληνε ςημ 31/12/2020 ελέγυθηκαμ από άλλη ελεγκςική εςαιοεία. Για ςημ εμ λόγχ υοήρη ξ Οοκχςόπ Δλεγκςήπ Λξγιρςήπ ενέδχρε ςημ 10/7/2021 έκθερη ελέγυξσ με γμώμη με επιτύλανη και έμταρη θεμάςχμ.

Δσθύμεπ ςηπ διξίκηρηπ επί ςωμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεωμ
Η διξίκηρη έυει ςημ εσθύμη για ςημ καςάοςιρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ρύμτχμα με ςξ Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λξγιρςικό υέδιξ Δημξρίχμ Μξμάδχμ Τγείαπ”, όπχπ και για εκείμεπ ςιπ δικλίδεπ ερχςεοικξύ ελέγυξσ πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ, ώρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη ξικξμξμικώμ
καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ από ξσριώδεπ ρτάλμα, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ.
Καςά ςημ καςάοςιρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, η διξίκηρη είμαι σπεύθσμη για ςημ ανιξλόγηρη ςηπ ικαμόςηςαπ ςξσ Νξρξκξμείξσ μα ρσμευίρει ςη δοαρςηοιόςηςά ςξσ, γμχρςξπξιώμςαπ όπξσ ρσμςοέυει ςέςξια πεοίπςχρη, ςα ειδικά θέμαςα πξσ ατξοξύμ ξμςόςηςεπ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα και ρυεςίζξμςαι με ςη υοήρη ςηπ
λξγιρςικήπ αουήπ ςηπ ρσμευιζόμεμηπ δοαρςηοιόςηςαπ.

Δσθύμεπ ελεγκςή για ςξμ έλεγυξ ςωμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεωμ
Οι ρςόυξι μαπ είμαι μα απξκςήρξσμε εύλξγη διαρτάλιρη για ςξ καςά πόρξ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρςξ ρύμξλξ ςξσπ, είμαι απαλλαγμέμεπ από ξσριώδεπ ρτάλμα, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ και μα εκδώρξσμε έκθερη ελεγκςή, η ξπξία πεοιλαμβάμει ςη γμώμη μαπ. Η εύλξγη διαρτάλιρη ρσμιρςά
διαρτάλιρη σφηλξύ επιπέδξσ, αλλά δεμ είμαι εγγύηρη όςι ξ έλεγυξπ πξσ διεμεογείςαι ρύμτχμα με ςα ΔΠΔ, όπχπ ασςά έυξσμ εμρχμαςχθεί ρςημ Δλλημική Νξμξθερία, θα εμςξπίζει πάμςα έμα ξσριώδεπ ρτάλμα, όςαμ ασςό σπάουει. τάλμαςα δύμαςαι μα ποξκύφξσμ από απάςη ή από λάθξπ και θεχοξύμςαι ξσριώδη
όςαμ, μεμξμχμέμα ή αθοξιρςικά, θα μπξοξύρε εύλξγα μα αμαμέμεςαι όςι θα επηοέαζαμ ςιπ ξικξμξμικέπ απξτάρειπ ςχμ υοηρςώμ, πξσ λαμβάμξμςαι με βάρη ασςέπ ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ.
Ωπ καθήκξμ ςξσ ελέγυξσ, ρύμτχμα με ςα ΔΠΔ όπχπ ασςά έυξσμ εμρχμαςχθεί ρςημ Δλλημική Νξμξθερία, αρκξύμε επαγγελμαςική κοίρη και διαςηοξύμε επαγγελμαςικό ρκεπςικιρμό καθ’ όλη ςη διάοκεια ςξσ ελέγυξσ. Δπίρηπ:
• Δμςξπίζξσμε και ανιξλξγξύμε ςξσπ κιμδύμξσπ ξσριώδξσπ ρτάλμαςξπ ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ, ρυεδιάζξμςαπ και διεμεογώμςαπ ελεγκςικέπ διαδικαρίεπ πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςξσπ κιμδύμξσπ ασςξύπ και απξκςξύμε ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ είμαι επαοκή και καςάλληλα για

μα παοέυξσμ βάρη για ςη γμώμη μαπ. Ο κίμδσμξπ μη εμςξπιρμξύ ξσριώδξσπ ρτάλμαςξπ πξσ ξτείλεςαι ρε απάςη είμαι σφηλόςεοξπ από ασςόμ πξσ ξτείλεςαι ρε λάθξπ, καθώπ η απάςη μπξοεί μα εμπεοιέυει ρσμπαιγμία, πλαρςξγοατία, ερκεμμέμεπ παοαλείφειπ, φεσδείπ διαβεβαιώρειπ ή παοάκαμφη ςχμ δικλίδχμ
ερχςεοικξύ ελέγυξσ.

• Καςαμξξύμε ςιπ δικλίδεπ ερχςεοικξύ ελέγυξσ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ έλεγυξ, με ρκξπό ςξ ρυεδιαρμό ελεγκςικώμ διαδικαριώμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, αλλά όυι με ρκξπό ςη διαςύπχρη γμώμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ δικλίδχμ ερχςεοικξύ ελέγυξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ.
• Ανιξλξγξύμε ςημ καςαλληλόςηςα ςχμ λξγιρςικώμ αουώμ και μεθόδχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξ εύλξγξ ςχμ λξγιρςικώμ εκςιμήρεχμ και ςχμ ρυεςικώμ γμχρςξπξιήρεχμ πξσ έγιμαμ από ςη διξίκηρη.
• Ανιξλξγξύμε ςη ρσμξλική παοξσρίαρη, ςη δξμή και ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ γμχρςξπξιήρεχμ, καθώπ και ςξ καςά πόρξ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ απεικξμίζξσμ ςιπ σπξκείμεμεπ ρσμαλλαγέπ και ςα γεγξμόςα με ςοόπξ πξσ επιςσγυάμεςαι η εύλξγη παοξσρίαρη.

Μεςανύ άλλχμ θεμάςχμ, κξιμξπξιξύμε ρςη διξίκηρη, ςξ ρυεδιαζόμεμξ εύοξπ και ςξ υοξμξδιάγοαμμα ςξσ ελέγυξσ, καθώπ και ρημαμςικά εσοήμαςα ςξσ ελέγυξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ όπξιχμ ρημαμςικώμ ελλείφεχμ ρςιπ δικλίδεπ ερχςεοικξύ ελέγυξσ εμςξπίζξσμε καςά ςη διάοκεια ςξσ ελέγυξσ μαπ.

Έκθερη επί άλλωμ Νξμικώμ και Καμξμιρςικώμ Απαιςήρεωμ
α) Δεμ ποξβλέπεςαι η ρύμςανη Έκθερηπ Διαυείοιρηπ από ςημ Διξίκηρη ςξσ Νξρξκξμείξσ, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ ΠΔ.146/2003.
β) Σξ Νξρξκξμείξ άουιρε μα ςηοεί λξγιρςικά αουεία με ςη διπλξγοατική λξγιρςική μέθξδξ από ςξ 2004 και ςξ άμξιγμά ςξσπ έγιμε με βάρη ςημ απξγοατή πξσ διεμεογήθηκε ρύμτχμα με ςημ παοάγ. 1.1.108 ςξσ Κλαδικξύ Λξγιρςικξύ υεδίξσ Δημξρίχμ Μξμάδχμ Τγείαπ (Π.Δ. 146/2003).
γ) Μέυοι ςημ ημεοξμημία ρύμςανηπ ςηπ παοξύραπ έκθερηπ ελέγυξσ δεμ ςέθηκαμ σπόφη ςξσ ελέγυξσ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ ΓΔΝΙΚΟY ΝΟΟΚΟΜΔΙΟY ΣΡΙΚΑΛΩΝ με βάρη ςα Διεθμή Ποόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, όπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 27 ςξσ Ν.3599/2007 και ξι παοξύρεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ δεμ
καλύπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ποξςύπχμ ασςώμ. Ο λόγξπ ςηπ καςάοςιρηπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ με βάρη ςξ Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λξγιρςικό υέδιξ Δημξρίχμ Μξμάδχμ Τγείαπ ςημ παοξύρα υοξμική ρςιγμή είμαι για ρκξπξύπ εμημέοχρηπ ςηπ αομόδιαπ ΤΠΔ ρςημ ξπξία σπάγεςαι ςξ Νξρξκξμείξ.


