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Αιτοσβεσεις ενσωματων παγιων και αυλων στοιχειων
Λοιπα εξοδα και ζημιες
Τοκοι και συναψη κονδυλια (καθαρο ποσο)
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'Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

'Εκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
'Εχουμε ελέγξειτις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

(η Εταιρεία), σι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
2021,
την
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
Δεκεμβρίου
σχετικό ιτροσάρτημα.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
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Κατάτη γνώμη μας, σι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική Θέση της εταιρείας ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021
και τη χρηματοσικονομική της ετtίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4308/2014 όπως ισχύει:
.

Βάση γνώμης
Διενεργήοαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα μετα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμψωνα μετα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητατης
έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκειατου διορισμού μας, σύμψωνα μετον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίού Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία καιτις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται μετον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσειτις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμψωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας καιτου προαναψερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότιτα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες tης διοίκησης ειτίτων οικονομικών καταστάσεων
διοίκηση έχειτην ευθύνη γιατην κατάρτιση καιεύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, 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 οψείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Η

.

κατάρτιση τών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσειτη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχειτέτοια περίπτωση, τα Θέματα
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα καιτη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσειτην Εταιρεία ή να διακόψειτη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις ενέργειες.
Κατά την

Deloitte

Ευθυνες ελεγκη

για

Τον

ελεγχο των οικονομικων

καταστασεων

ευλογη διασαλιση γιατο κατα ιτοσο σι οικονομικες καταστασεις στο συνολο
τους ειναι απαλλαγμενες απο ουσιωδες σΦαλμα που οειλεται ειτε σε αιτατη ειτε σε λαθος και να εκδωσουμε
εκθεση ελεγκτη η οποια περιλαμβανειτη γνωμη μας Η ευλογη διασψαλιση συνιστα διασψαλιση υψηλου ειτιπεδου
αλλα δεν ειναι εγγυ ηση Οτι Ο ελεγχος που διενεργειται συμωνα μετα ΔΠΕ οπως αυτα εχουν ενσωματωθει στην
Ελληνικη Νομοθεσία Θα εντοπιζει παντα ενα ουσιωδες σψαλμα οταν αυτο υπαρχει Σψαλματα δυναται να
προκυψουναπο απατη η αιτολαΘος καιθεωρουνταισυσιωδη οταν μεμονωμενα η αθροιοτικα Θα μπορουσε
ευλογα να αναμενεται οτι Θα ειτηρεαζαν τις οικονομικες αποψασεις των χρηστων που λαμβανονται με βαση αυτες
Οι στοχοι μας

ειναι να

αιτοκτησουμε

τις οικονομικες καταστασεις

Ως καθηκον του ελεγχου συμψωνα μετα ΔΠΕ οπως αυτα εχουν ενσωματωθει στην Ελληνικη Νομοθεσια ασκουμε
ειταγγελματικη κριση και διατηρουμε επαγγελματικο σκεπτικισμο καθ ολη τη διαρκεια του ελεγχου Επισης
.

κινδυνους ουσιωδους σψαλματος στις οικονομικες καταστασεις που
απατη
λαΘος σχεδιαζοντας και διενεργωντας ελεγκτικες διαδικασιες που
ανταποκρινονται στους κινδυνους αυτους και αποκτουμε ελεγκτικα τεκμηρια που ειναι επαρκη και καταλληλα
για να παρεχουν βαση για τη γνωμη μας Ο κινδυνος μη εντοττισμου ουσιωδους σψαλματος που οψειλεται σε
απατη ειναι υψηλοτερος απο αυτον που οψειλεται σε λαθος καθως η απατη μπορει να εμπεριεχει συμπαιγνια
πλαστογραψια εσκεμμενες ιταραλειψεις ψευδεις διαβεβαιωσεις η παρακαμψη των δικλιδων εσωτερικου
ελεγχου
Εντοπιζουμε

και

οψειλεται ειτε

.

αξιολογουμε

τους

ειτε σε

σε

Κατανσουμε τις δικλιδες εσωτερικου ελεγχου

που

σχετιζονται με

τον

ελεγχο

.

.

σκοπο το

Αξιολογουμε την καταλληλοτητα των λογιστικων αρχων και μεθοδων που χρησιμοποιηθηκαν
λογιστικων εκτιμησεων και των σχετικων γνωοτοποιησεων που εγιναν απο τη δισικηση

και το

ευλογο των

Αποψαινομαστε για την καταλληλοτητα της χρησης απο τη διοικηση της λογιστικης αρχης της συνεχιζομενης
δραστηριοτητας και με βαση τα ελεγκτικα τεκμηρια που αποκτηθηκαν γιατο εαν υπαρχει ουσιωδης
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την
ικανοτητα της Εταιρειας να συνεχισειτη δραστηριστητα της Εαν συμπερανουμε οτι υψισταται ουσιωδης
αβεβαιοτητα ειμαστε υποχρεωμενοι στην εκθεση ελεγκτη να επιστηοουμε την Προσοχη στις σχετικες
γνωστοποιησεις

των

οικονομικων

διαψοροιτοιηοουμε τη

καταοτασεων η εαν αυτες οι γνωστοποιησεις ειναι ανεπαρκεις
γνωμη μας Τα συμιτερασματα μας βασιζονται σε ελεγκτικα τεκμηρια που

μεχριτην ημερομηνια της

αποτελεσμα
.

σχεδιασμο
διατυπωση γνωμης επι της

με

ελεγκτικων διαδικασιων καταλληλων γιατις περιστασεις αλλα οχι με σκοπο τη
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

η

Εταιρεια

να
αποκτωνται

εκθεσης ελεγκτη Ωστοσο μελλοντικα γεγονοτα η συνθηκες ενδεχεται να εχουν
λειτουργει ως συνεχιζομενη δραστηριοτητα

ως

να παυσει να

Αξιολογουμε τη συνολικη Παρουσιαση τη δομη καιτο περιεχομενο των οικονομικων καταστασεων
συ μπεριλαμβανομενων των γνωστοποιησεων καθως και το κατα ποσο σι οικονομικες καταστασεις
απεικονιζουν τις υποκειμενες συναλλαγες και τα γεγονοτα με τροπο που επιτυγχανεται η ευλογη παρουσιαση

Μεταξύ άλλων Θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθως και σημαντικα ευρηματα του ελεγχου συμπεριλαμβανομενων οποιων σημαντικων ελλειψεων στις δικλιδες
εσωτερικου ελεγχου εντοπιζουμε κατα τη διαρκεια του ελεγχου μας

Deloitte.

'Εκθεση επί άλλων Νομικών

και

Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υιτόψη ότι η διοίκηση έχειτην ευθύνη για την κατάρτιση τηςΕκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ' εΦαρμογή των διατάξεων της ιταραγράψου 5 του άρθρου 2 (μέρος B) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α)

γνώμη μας η 'Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμψωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 καιτο περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021.

β)

Με

Κατά τη

βάση

τη

γνώση

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες οτην'Εκθεση
Διοικητικού της Συμβουλίου,
που

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διαχείρισης του

Αθήνα,
Ο

καιτο
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