
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 83.965,37 61.654,84 22.310,53 83.965,37 50.137,80 33.827,57 Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

83.965,37 61.654,84 22.310,53 83.965,37 50.137,80 33.827,57   Ι.  Κεφάλαιο 21.305.263,16 21.305.263,16

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 13.100.750,44 0,00 13.100.750,44 13.100.750,44 0,00 13.100.750,44      επενδύσεων-Δωρεές παγίων 

     3.   Κτίρια-Κτιριακές Εγκαταστάσεις 8.036.082,83 3.798.617,48 4.237.465,35 8.036.082,83 3.477.174,17 4.558.908,66    4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.414.990,26 4.304.990,26

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 9.444.878,93 5.740.506,13 3.704.372,80 9.351.581,33 5.282.201,60 4.069.379,73    Mειον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις 863.856,31 433.847,98

     5.   Μεταφορικά μέσα 382.743,24 324.583,65 58.159,59 377.401,32 313.317,85 64.083,47 3.551.133,95 3.871.142,28

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.536.622,94 3.929.276,24 607.346,70 4.059.400,59 3.854.380,67 205.019,92

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 35.501.078,38 13.792.983,50 21.708.094,88 34.925.216,51 12.927.074,29 21.998.142,22   ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια

    6. Ειδικά αποθεματικά 54.044.361,00 45.355.361,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 21.708.094,88 21.998.142,22

  IV. Αποτελέσματα εις νέο 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον -14.036.797,34 -9.057.054,28

   Ι. Aποθέματα      Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων  -17.399.048,34 -8.341.994,06

  4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, -31.435.845,68 -17.399.048,34

     Ανταλλακτικά παγίων 68.989,13 69.726,81

68.989,13 69.726,81 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 47.464.912,43 53.132.718,10

   ΙΙ. Απαιτήσεις Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ

      1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.772.214,50 2.319.481,04  1.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

      5.Χρεώστες διάφοροι 1.943.054,17 1.484.407,99       λόγω εξόδου από την υπηρεσία 27.877,66 29.997,66

        ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 1.716.843,55 226.210,62 1.295.219,55 189.188,44     2. Λοιπές προβλέψεις 232.890,99 232.890,99

      6. Λογαριασμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 40.000,00 6.000,00 260.768,65 262.888,65

6.038.425,12 2.514.669,48

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  ΙV. Διαθέσιμα  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 29.285.353,97 37.270.252,20      1. Προμηθευτές 7.109.687,57 6.673.658,20

29.285.353,97 37.270.252,20      2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 293.776,47

     4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 390.774,16 407.171,19

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 35.392.768,22 39.854.648,49      5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 95.673,84 160.233,97

     8. Πιστωτές Διάφοροι 207.301,91 16.860,29

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 7.803.437,48 7.551.700,12

Ε.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.574.817,96 1.431.170,18     1.Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.805.397,60 2.087.818,84

1.574.817,96 1.431.170,18     2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 363.475,43 282.662,75

3.168.873,03 2.370.481,59

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 58.697.991,59 63.317.788,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 58.697.991,59 63.317.788,46

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 156.479.991,41 143.471.247,91       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 156.479.991,41 51.130.094,51

156.479.991,41 143.471.247,91 156.479.991,41 11.211.715,18

Σημειώσεις:

Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 κλειόμενης προηγούμενης

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6.664.061,69 4.426.838,25

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 72.127.069,38 68.059.762,92 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) χρήσεως -13.815.349,32 -8.870.262,65

   Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -65.463.007,69 -63.632.924,67 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -17.399.048,34 -8.341.994,06
   Πλέον: Αλλα έσοδα 57.283.215,77 56.548.913,47  Υπόλοιπο εις νέο -31.214.397,66 -17.212.256,71

   Σύνολο -8.179.791,92 -7.084.011,20 ΜΕΙΟΝ:

   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.804.516,92 2.313.072,61 1. Φόρος εισοδήματος 221.448,02 186.791,63

                2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 0,00 2.804.516,92 0,00 2.313.072,61 (+) Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών 8.689.000,00 22.216.000,00

   Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -10.984.308,84 -9.397.083,81
   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 729.776,51 689.201,43 Σύνολο -22.746.845,68 4.816.951,66

   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 729.776,51 0,00 689.201,43

   Ολικά αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως -10.254.532,33 -8.707.882,38 Η διάθεση γίνεται ως εξής

Υπόλοιπο εις νέο -31.435.845,68 -17.399.048,34

ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα Ειδικά αποθεματικά 8.689.000,00 22.216.000,00

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (μείον): Εκτακτα αποτελέσματα Σύνολο -22.746.845,68 4.816.951,66

                  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 430.008,33 429.876,15

                  3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 252.120,48

                  4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 430.008,33 0,00 681.996,63

ΜΕΙΟΝ:

                  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.569.201,32 844.376,90

                  4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 421.624,00 3.990.825,32 -3.560.816,99 0,00 844.376,90 -162.380,27

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -13.815.349,32 -8.870.262,65

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 877.426,25 856.892,95

      Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 877.426,25 0,00 856.892,95 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα - έλλειμμα) -13.815.349,32 -8.870.262,65

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΤΖΩΡΤΖ 30-32,106 82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ 999399139

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ480/2003

ΡΟΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΔΤ/ Χ 715372 ΑΔΤ/ ΑΙ 104187 ΑΔΤ / ΑΖ 028923

Α ΟΕΕ 0008143

ΛΟΥΚΙΣΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541

4.Σύμφωνα με το άρθρο 21 παραγ. 10 του Ν. 4238/2014 από 1-1-2015 η κινητή και ακίνητη περιουσία των Κ.Υ, περιήλθε στη 2η  Υ.Πε, ενώ σύμφωνα με την παραγ. 6 του ιδίου άρθρου,  η αντίστοιχη περιουσία  των Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ, παραχωρήθηκε προς χρήση άνευ ανταλλάγματος,  σύμφωνα δε  με την ίδια διάταξη, οι 

υποχρεώσεις των Ι.Κ.Α/Ε.Τ.Α.Μ  αναλήφθηκαν από την η 2η Υ.Πε. Το αναπόσβεστο κόστος των ως άνω παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την 1-1-2015 ανήλθε σε 17.657.075,21 ευρώ (Κ.Υ  17.656.953,88 ευρώ - Ι.Κ.Α / Ε.Τ.Α.Μ 121,33 ευρώ), με το οποίο  αυξήθηκε το κεφάλαιο της 2ης Υ.Πε, ενώ αντίστοιχα μειώθηκεμε 

τις υποχρεώσεις αυτών ύψους  465.653,95 ευρώ.   

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ 11/09/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Ο Δ.Ο.Ο.Υ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

8η Χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

1.  Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα"  της απογραφής έναρξης (1.1.2010) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες  φορολογικές διατάξεις. 

2. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "έξοδα διοικητικής λειτουργίας"  και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό € 52.147.452,06  που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό της ΥΠΕ διότι καλύπτεται απευθείας από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.     

3.Στη χρήση 2016 η Υ.ΠΕ εισέπραξε ενισχύσεις από το Υ.Υ, συνολικού ποσού  Ευρώ 8.689.000,00 για την εξόφληση των υποχρεώσεων του σε προμηθευτές. Το κονδύλι αυτό μεταφέρθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια στο λογαριασμό  Α.ΙΙΙ.6 Ειδικά αποθεματικά χωρίς να επηρεάσει τα Αποτελέσματα Χρήσης. 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016

ΑΔΤ/ ΑΗ 128752

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της 2ης "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ" 

Αθήνα, 15-9-2020 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 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 της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κατά την
31η Δεκεμβρίου 2017, 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”, με εξαίρεση την αναλυτική λογιστική.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Από τον έλεγχο των αγορών και των αποθεμάτων των πρώτων και βοηθητικών υλών – αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών παγίων, διαπιστώθηκε ότι αν και διενεργήθηκαν φυσικές απογραφές στο τέλος της χρήσης 2017, στα κατά τόπους Κέντρα και Μονάδες Υγείας δεν κατέστη εφικτή η αποτίμηση τους και η εμφάνισή
τους στον Ισολογισμό της χρήσης 2017. Κατόπιν τούτου, δεν δυνάμεθα να βεβαιώσουμε την αξία των λογιστικών αποθεμάτων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό ύψους 68.989,13 ευρώ ( θέση ενεργητικού Δ.Ι.4) και το κόστος ανάλωσης αυτών, ύψους 2.770.891,16 ευρώ, που περιλαμβάνεται στο κόστος αγαθών και
υπηρεσιών της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής ύψους 72.127.069,38 ευρώ , όπως και να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις του γεγονότος αυτού, τόσο στα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όσο και στην καθαρή θέση του Ισολογισμού.
2) Στο κονδύλι του Ισολογισμού Προμηθευτές, ύψους 7.109.687,57 ευρώ (θέση παθητικού Γ.ΙΙ.1), περιλαμβάνεται υποχρέωση ύψους 4.534.131,97 ευρώ, που αντιστοιχεί σε τιμολόγια προμηθευτών κυρίως της χρήσης 2017, τα οποία είναι καταχωρημένα αναλυτικά ανά προμηθευτή στις επόμενες χρήσεις 2018-2019, ενώ
στη χρήση 2017 έχουν απεικονιστεί συγκεντρωτικά στον ανωτέρω λογαριασμό του Ισολογισμού. Επίσης από το δειγματοληπτικό έλεγχο των υπολοίπων των προμηθευτών, μέσω της διαδικασίας της αποστολής επιστολών προς αυτούς και της διασταύρωσης των υπολοίπων τους με τα δικά τους βιβλία, εντοπίστηκαν θετικές
διαφορές χρέους, συνολικού ύψους 458.802,19 ευρώ, για τις οποίες δεν μας δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις, αλλά και πληροφορίες για την ύπαρξη διαδικασιών συμφωνίας του χρέους με τους προμηθευτές. Κατόπιν αυτών δεν δυνάμεθα να βεβαιώσουμε το συνολικό ύψος της εν λόγω υποχρέωσης (7.109.687,57), όπως
αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό καθώς και την επίπτωση του γεγονότος αυτού, τόσο στα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όσο και στην καθαρή θέση του Ισολογισμού.
3) Το λογιστικό και μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης των λογαριασμών της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας χρήζει σημαντικών παρεμβάσεων, τροποποιήσεων και βελτιώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 146/2003.
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.
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 καταλληλόλητα 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) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης προς τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-12-2017. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τη 2η

Υγειονομική Περιφέρεια και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Διοίκησης .
β) Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 01/07/2009 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 146/2003).
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