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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
5η Χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2017
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

260.251,29
260.251,29

232.534,68
232.534,68

27.716,61
27.716,61

68.580,39
68.580,39

43.018,10
43.018,10

25.562,29
25.562,29

10.705,59
241.420,36
291.812,91
51.567.050,35
2.876.372,84
0,00
54.987.362,05

0,00
240.643,34
272.490,22
48.491.473,55
2.293.650,60
0,00
51.298.257,71

10.705,59
777,02
19.322,69
3.075.576,80
582.722,24
0,00
3.689.104,34

10.705,59
241.420,36
268.655,27
51.567.050,35
2.264.524,83
0,00
54.352.356,40

0,00
225.107,03
255.681,93
47.618.180,80
1.839.270,08
0,00
49.938.239,84

10.705,59
16.313,33
12.973,34
3.948.869,55
425.254,75
0,00
4.414.116,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2018

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3. Δωρεές Παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Mειον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Aποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων

3.716.820,95

4.439.678,85

1.692.846,73
1.692.846,73

1.691.244,03 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.691.244,03
1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)

ΙI. Aπαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον:Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
4. Χρεόγραφα
5. Χρεώστες διάφοροι
6.Λογαριασμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

283.343,52
283.296,50

283.296,50
283.296,50

47,02
319.115,94
56.311.764,69
224,15
56.631.151,80

ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

57.406.959,91
57.406.959,91

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)

115.730.958,44

0,00
280.416,86
69.885.120,61
16.351,38 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
70.181.888,85 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
36.923.370,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
36.923.370,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8. Πιστωτές Διάφοροι
108.796.503,46 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00
778.884,55
778.884,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

0,00
35.682,87
35.682,87

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

120.226.663,94

113.271.865,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

0,15
130.745.151,60
130.745.151,75

0,15
133.520.143,90
133.520.144,05

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

Ποσά προηγούμ.
χρήσεως 2017

281.878,83

281.878,83

534.783,85
4.695.334,68
1.391.874,87
3.838.243,66

58.478,25
4.679.459,98
500.420,46
4.237.517,77

25.843.419,15
25.843.419,15

11.009.660,50
11.009.660,50

29.963.541,64

15.529.057,10

1.898.654,32

1.744.220,39

3.065.981,55
252.334,61
53.944,02
82.767.774,34
86.140.034,52

2.287.599,02
313.709,59
50.411,13
90.273.835,75
92.925.555,49

0,00
2.224.433,46
2.224.433,46

1.762,31
3.071.269,89
3.073.032,20

120.226.663,94

113.271.865,18

0,15
130.745.151,60
130.745.151,75

0,15
133.520.143,90
133.520.144,05

Σημειώσεις:
1. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διενήργησε απογραφή έναρξης την 31/12/2013 σύμφωνα με την παρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΔΜΥ (ΠΔ 146/03). Η απογραφή έναρξης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1/15-01-2015 Θέμα 25, Απόφαση του ΔΣ. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν στις ποσότητες και αξίες κατά τις δυο επόμενες χρήσεις, θα
τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 146/2003.
2. Η κλειόμενη χρήση αφορά την τέταρτη χρήση κατά την οποία το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας τήρησε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν.3329/2005.
3. Στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.5 Χρεώστες Διάφοροι περιλαμβάνεται απαίτηση από τα ασφαλιστικά ταμεία για διακομιδές ασφαλισμένων που οφείλεται στο Υ.Ε.Θ.Α. όπως απεικονίζεται στο κονδύλι του Παθητικού Γ.ΙΙ.8 Πιστωτές διάφοροι.
4. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και ισόποσα στα "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό 78.150.877,84 € που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων των διακομιζόμενων ασθενών και των παροχών εναερίων και πλωτών μέσων διακομιδής, δεδομένου ότι διαθέτει μόνο χερσαία μέσα διακομιδής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα

1.439.653,73
86.001.981,03
-84.562.327,30
123.370.167,62
38.807.840,32
25.536.748,67
13.271.091,65

Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

665.650,59
9.317,82

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

891.454,41
3.094.724,77
0,00

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2018

Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2017

750.251,45
83.941.672,66
-83.191.421,21
109.590.809,07
26.399.387,86
25.285.387,50
1.114.000,36
553.097,50
5.418,16

656.332,77
13.927.424,42

865.419,94
62.492,72
26.120,30

3.986.179,18
3.986.179,18

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2017

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο εις νέο

15.022.843,08
-189.084,43
11.009.660,50
25.843.419,15

885.818,36
-156.439,60
10.280.281,74
11.009.660,50

Η διάθεση γίνεται ως εξής:
Υπόλοιπο εις νέο

25.843.419,15

11.009.660,50

547.679,34
1.661.679,70

954.032,96
954.032,96

ΜΕΙΟΝ :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

0,00
2.890.760,52
0,00

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)

1.534.774,98
1.534.774,98

21.740,80
1.424.857,00
283.296,50

2.890.760,52
2.890.760,52

1.060.544,97
1.060.544,97

0,00
15.022.843,08

1.729.894,30
1.729.894,30

0,00
885.818,36

Αθήνα, 13/11/19
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Π 632856

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ/ ΑΚ 639625

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Φ 064961

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 761497

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ / ΑΖ 028923
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0008143

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β)
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ( «Ε.Κ.Α.Β.»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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 του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Λόγω του γεγονότος ότι η ανάθεση του ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού και συνεπώς δεν παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων τέλους χρήσης, δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες διαδικασίες την απογραφή τέλους χρήσης των αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του ενεργητικού
Δ.Ι.4 «Αποθέματα» ύψους € 1.692.846,73 και την πραγματική αξία του κόστους παροχής υπηρεσιών της χρήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας των αποθεμάτων και του κόστους παροχής υπηρεσιών της χρήσεως.
2) Δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με επιστολή ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του ενεργητικού Δ.ΙΙ.5 «Χρεώστες Διάφοροι » ποσού € 56.311.764,69 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια
κεφάλαια.
3) Από τις επιβεβαιωτικές επιστολές πιστωτών του νοσοκομείου , προέκυψαν αποκλίσεις, που προέρχονται αποκλειστικά από τους παρόχους εναέριων και πλωτών μέσων διακομιδής, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Ε.Κ.Α.Β. Διαπιστώθηκε ότι υφίστανται μη καταχωρημένες υποχρεώσεις κυρίως προηγούμενων χρήσεων λόγω μη
λήψης των σχετικών επιχορηγήσεων των υποχρεώσεων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων.
4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, τα αποτελέσματα της κλειόμενη χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν με έξοδα ποσού € 6.023.903,66 με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ οι υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό αυτό.
5) Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή από τη Νομική Υπηρεσία της έδρας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας προκύπτουν αξιώσεις τρίτων για δικαστικές διεκδικήσεις από αγωγές συνολικού ποσού € 23.019.955,52. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Επίσης, δεν κατέστη εφικτό να μας παρασχεθούν επιστολές από το σύνολο των νομικών συμβούλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 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.
Έμφαση Θεμάτος
Εφιστούμε την προσοχή σας στα γεγονός ότι δεν μας προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης είτε για κινδύνους που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 31/10/2018 έκθεση ελέγχου με επιφύλαξη - Με Έμφαση Θέματος.
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 Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 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 Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
• 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) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, δεν προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης από τη Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β..
β) Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1.1.2014 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)
γ) Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου οικονομικές καταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν.3599/2007 και οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών. Ο
λόγος της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων με βάση το Π.Δ. 146/2003 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας την παρούσα χρονική στιγμή είναι για σκοπούς ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας στο οποίο υπάγεται το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020
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