
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων 47.125,65 47.125,17 0,48 47.125,65 47.125,17 0,48 Ι. Κεφάλαιο

47.125,65 47.125,17 0,48 47.125,65 47.125,17 0,48 1. Καταβεβληµένο 656.530,27 656.530,27

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-∆ωρεές παγίων
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποήσεις   3. ∆ωρεές παγίων 4.791.898,19 4.868.252,93

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.607.855,24 - 3.607.855,24 3.607.855,24 - 3.607.855,24 4.791.898,19 4.868.252,93

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 2.295.029,60 229.595,05 2.065.434,55 2.293.066,10 114.933,56 2.178.132,54

4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχ.εξοπλ. 39.097,51 22.264,60 16.832,91 24.218,94 17.296,22 6.922,72 ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο
5. Μεταφορικά µέσα 3.570,02 1.309,00 2.261,02 3.570,02 916,30 2.653,72  Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο 326.899,69 -196.442,01

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 74.213,89 65.068,23 9.145,66 58.886,78 47.389,66 11.497,12 326.899,69 -196.442,01

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 6.019.766,26 318.236,88 5.701.529,38 5.987.597,08 180.535,74 5.807.061,34

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 5.775.328,15 5.328.341,19

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) 5.701.529,38 5.807.061,34

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

Ι.Αποθέµατα 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικου λόγω

εξόδου από την υπηρεσία 0,00 22.728,53

4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά

    Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 117.128,77 69.064,06

117.128,77 69.064,06 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Προµηθευτές 1.215.041,88 1.094.643,24

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 652.782,59 457.772,25 5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 1.065,36 989,13

2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόµενες ασχολίες 7.627,56 478,08 6. Ασφαλιστικοι Οργανισµοί 0,00 567,61

660.410,15 458.250,33 8. Πιστωτες διαφοροι 3.943,39 1.962,19

IV.∆ιαθέσιµα  Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 1.220.050,63 1.098.162,17

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 507.914,13 99.586,65

507.914,13 99.586,65

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 1.285.453,05 626.901,04 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 14.237,75 17.072,06

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.237,75 17.072,06

1.'Εξοδα επόµενων χρήσεων 1.096,24 408,18

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 21.537,38 31.932,91

22.633,62 32.341,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 7.009.616,53 6.466.303,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 7.009.616,53 6.466.303,95

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,26 0,00 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,26 0,00

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 3.653.583,15 2.918.739,06 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 3.653.583,15 2.918.739,06

3.653.583,41 2.918.739,06 3.653.583,41 2.918.739,06
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 389.086,45 380.034,86 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 523.341,70 -196.442,01

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.462.311,04 2.677.355,98

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ελλειµάτων) 

προηγούµενων χρήσεων -196.442,01

Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -2.073.224,59 -2.297.321,12 Σύνολο 326.899,69 -196.442,01

Πλέον : Άλλα έσοδα 2.771.646,37 2.406.435,53 ΜΕΙΟΝ :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
2η Οικονοµική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2009) Ποσά σε Ευρώ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2009

ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β΄Πε.Σ.Υ.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1 Γήπεδα - Οικόπεδα περιλαµβάνονται τρία οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας € 1.807.188,08 στην περιοχή Παπάγου – Αγίας Παρασκευής για τα οποία µε τις πράξεις απαλλοτρίωσης ΚΥΑ 1017817/1003/0010/96 και ΚΥΑ 1088165/5065/0010/93, 
τις αποφάσεις καθορισµού 5556/01 και 9972/98 του Εφετείου Αθηνών και τις αναγνωριστικές αποφάσεις 1008/2010 και 1009/2010 του Μ.Π. Αθηνών έχουν εκδοθεί στις 10.02.2011 εντολές πληρωµής αποζηµιώσεων ποσού € 789.811,03 και € 25.275,18 αντίστοιχα για τις ανωτέρω 
εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν για την εκτέλεση ειδικών έργων του Μετρό. 2) Στους λογαριασµούς του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1 «Γήπεδα-Οικόπεδα» και Γ.ΙΙ.3. «Κτίρια –τεχνικά έργα» περιλαµβάνονται ακίνητα αξίας κτήσης ποσού € 3.417.512,62 και € 1.527.094,73 αντίστοιχα, τα οποία έχουν 
δοθεί µε διαθήκη, υπό µορφή κληροδοτήµατος, στο Νοσοκοµείο Νεάπολης. Η µεταγραφή των εν λόγω ακινήτων, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης που αποτελεί αυτοτελές ΝΠ∆∆, δεν είναι Συνταγµατικά επιτρεπτή µη εµπιπτόµενα στις διατάξεις της §5 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε τον  Ν. 3527/2007.3) To διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην χρήση 2008. 4) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσµατα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" & αντίστοιχα "Άλλα έσοδα" 
περιλαµβάνεται ποσό ύψους 2.705.065,29€ που αφορά τη µισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν εµφανίζεται στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου αφού η εν λόγω δαπάνη επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 5) Στο κονδύλι του Ισολογισµού Ενεργητικό ∆.ΙΙ.1 "Απαιτήσεις 
από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών" περιλαµβάνοντα σωρευµένες απαιτήσεις συνολικού ύψους € 158.078,03 κατά την 31.12.2009 που αφορά κόστος νοσηλείας ασθενών µη δυνάµενων να το καλύψουν. Από το εν λόγω ποσό, ποσό € 37.397,53 αφορά την χρήση 2009. Έναντι αυτής της 
κατηγοράς των απαιτήσεων το Νοσοκοµείο έλαβε εντός της χρήσης 2010 επιχορήγηση ποσού € 5.000,00. Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο Προσάρτηµα. 6) Το κονδύλι της κατάστασης Αποτελέσµατα Χρήσεως " Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων προηγουµένων 
χρήσεων" ποσού 614.506,93€ αφορά επιχορήγηση για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προµηθευτές.

Πλέον : Άλλα έσοδα 2.771.646,37 2.406.435,53 ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο 698.421,78 109.114,41 1. Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 868.194,28 383.811,04 Πλεόνασµα εις νέον 326.899,69 -196.442,01

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές ) εκµεταλλεύσεως -169.772,50 -274.696,63

Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 1.259,04 1.364,22

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -168.513,46 -273.332,41 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 76.354,74 76.354,74

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 4.237,83 1.261,64

3α. Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων 

προηγουµένων χρήσεων 614.506,93
ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

695.099,50 77.616,38

Μείον :  - Ο - 
2. Έκτακτες Ζηµίες 0,00 12,98 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 3.244,34 3.244,34 691.855,16 713,00 725,98 76.890,40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 523.341,70 -196.442,01 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 137.701,14 124.151,09

 Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένεςστο 

λειτουργικό κόστος 137.701,14 0,00 124.151,09 0,00
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 523.341,70 -196.442,01 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 53216

Προερχόµενα:

- Από λειτουργική δραστηριότητα -91.165,23 -196.442,01

 -  Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων 

προηγουµένων χρήσεων 614.506,93 0,00

Μείον : ∆ιαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως 

τους στο ∆ήµόσιο 0,00 614.506,93 0,00 0,00

523.341,70 -196.442,01

Αθήνα  30/05/2011

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ “∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”»

ΝΕΑΠΟΛΗ,  12 MAIOY 2011

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ “∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”»  (το Νοσοκοµείο),  που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, (Κ.Λ.Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας Π.∆. 
146/21.5.2003/ ΦΕΚ 122 Α')  όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 31 
του ν. 3329/4.4.2005 όπως ισχύει. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του Νοσοκοµείου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Νοσοκοµείου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη.
1.Στο Νοσοκοµείο δεν υφίσταται Νοµική Υπηρεσία για να µας βεβαιώσει το γεγονός της πληρότητας της καταγραφής της όποιας ιδιοκτησίας επί  των περιουσιακών στοιχείων που εµπεριέχονται στην κατηγορία των λογαριασµών Ενεργητικού  Γ.ΙΙ. «Γήπεδα-
Οικόπεδα & Κτίρια –τεχνικά έργα», Αγροί, ∆άση  καθώς και οι µε οποιοδήποτε άλλο φυσικό τρόπο εκµεταλλεύσιµες εκτάσεις γης,  µετά των δικαιωµάτων ή βαρών επί αυτών και συνεπώς της καταγραφής της µε την πραγµατική της αξία στα βιβλία και κατ’ 
επέκταση στις οικονοµικές καταστάσεις του Νοσοκοµείου όπως προβλέπεται από το Π.∆.146/2003-Κ.Λ.Σ. (ΦΕΚ Α 122 .21.05.2005). Επιπροσθέτως  µε την  §5 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον  Ν. 3527/2007, στο ελληνικό 
∆ηµόσιο περιέρχεται αυτοδικαίως, µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά κυριότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. Τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. διατηρούν την αποκλειστική χρήση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούν για την πραγµατοποίηση των σκοπών τους, εξακολουθούν να έχουν τη διαχείριση των περιουσιακών τους 
στοιχείων που περιήλθαν στο ελληνικό ∆ηµόσιο και βαρύνονται µε τις πάσης φύσεως δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση τους. Τα εν λόγω ακίνητα καταχωρήθηκαν στα βιβλία µε τις αντικειµενικές αξίες που ίσχυαν την 01.01.2008. 2. Στους 
λογαριασµούς απαιτήσεων, Ενεργητικό ∆.ΙΙ 1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & παροχή υπηρεσιών» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και αµφιβόλου είσπραξης (επισφαλείς) απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 158 χιλ. περίπου.  Για τις απαιτήσεις αυτές 
έπρεπε να σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 150 χιλ. περίπου για την κάλυψη πιθανών ζηµιών που θα προκύψουν από την µη ρευστοποίηση τους. Εξ αυτών, ποσό ευρώ 37 χιλ. περίπου αφορά την τρέχουσα χρήση και ποσό ευρώ 113 χιλ. περίπου τις 
προηγούµενες χρήσεις. Αποτέλεσµα του µη σχηµατισµού της εν λόγω πρόβλεψης είναι τα  ίδια κεφάλαια του νοσοκοµείου να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 150 χιλ. περίπου και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης µεγαλύτερα κατά ευρώ 37 χιλ 
περίπου. 
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, λαµβάνοντας υπόψη τα θέµατα που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», εκτός από τις επιπτώσεις: α) του υπ’ αριθ. 2 θέµατος στην οικονοµική θέση και τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και β) της πιθανής 
επίπτωσης, του αναφερόµενου στο υπ’ αριθ.1 θέµα, το ύψος της οποίας καθώς και τον βαθµό που θα επηρέαζε την περιουσιακή κατάσταση και την οικονοµική θέση του Νοσοκοµείου, λόγω εγγενούς αδυναµίας, δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε, 
αφού ληφθούν υπ’όψη και η σηµειώσεις της ∆ιοίκησης επί του Ισολογισµού, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Νοσοκοµείου  κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009  και τη 
χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Θέµατα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1.Η κλειόµενη χρήση (31.12.2009) είναι η πρώτη χρήση που οι οικονοµικές καταστάσεις του Νοσοκοµείου ελέγχθηκαν  από τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  Η 
έναρξη της λογιστικής τήρησης των βιβλίων του Νοσοκοµείου µε τη διπλογραφική µέθοδο, έγινε την 1.1.2008 και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Απογραφή Έναρξης που απεικονίσθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του Ισολογισµού Έναρξης  όπου και 
προσδιορίσθηκε το αρχικό κεφάλαιο του Νοσοκοµείου. Η Επιτροπή απογραφής έναρξης  συνέταξε µεν τις καταστάσεις απογραφής αλλά δεν συνέταξε το  σχετικό πρακτικό της απογραφής όπως ήταν υποχρεωµένη και δεόντως υπογεγραµµένο από τα µέλη 
της  να το υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έτσι ώστε να το εγκρίνει. Το Νοσοκοµείο δεν έχει αναπτύξει και εφαρµόσει την αναλυτική λογιστική εκµεταλλεύσεως ως όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του  Κ.Λ.Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας Π.∆. 
146/21.5.2003 (ΦΕΚ-122Α')  έτσι το λειτουργικό κόστος, το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών και κατασκευής πάγιων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίστηκε εξωλογιστικά. 2. Σε εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/3.8.2010) άρθρο 27, «Εξόφληση προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών», για το Νοσοκοµείο ισχύουν τα εξής: α)  Οφειλές του Νοσοκοµείου. Οι οφειλές του Νοσοκοµείου που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή των αναφεροµένων  στον παραπάνω  νόµο αριθ. 3867/2010 συνολικού ποσού € 606.648,51 αναλήφθηκαν από το ∆ηµόσιο µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Με την αξία αυτή δεν ενηµερώθηκαν τα βιβλία του Νοσοκοµείου λαµβνοµένου υπόψη 
ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα µε νόµο που ισχύει (ΦΕΚ Α 128/3.8.2010) µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2009. Η ενηµέρωση των βιβλίων θα γίνει στην επόµενη χρήση. β) Απαιτήσεις από ασφαλιστικούς φορείς.  
Σύµφωνα, µε το Ν. 3867/2010  αρθρο 27 παρ.8, οι απαιτήσεις του Νοσοκοµείου έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑ∆, του ΟΓΑ και του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ, συνολικού  ποσού  € 505.125,78  οι οποίες έχουν προκύψει  από υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων 
τους µέχρι την 31.12.2009 εκχωρούνται από την δηµοσίευση του εν λόγω νόµου προς το ∆ηµόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου θα προβεί σε ενηµέρωση των βιβλίων µετά την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής Υπουργικής απόφασης.
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