
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 3.170.101,09 5.053.643,90

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 2.138.767,52 - 2.138.767,52 3.945.955,60 - 3.945.955,60 3.170.101,09 5.053.643,90

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 2.295.029,60 459.098,03 1.835.931,57 2.295.029,60 344.346,54 1.950.683,06

4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχ.εξοπλ. 48.240,56 33.712,37 14.528,19 45.140,96 26.727,25 18.413,71

5. Μεταφορικά µέσα 3.570,02 2.094,40 1.475,62 3.570,02 1.701,70 1.868,32 ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 86.590,97 80.513,41 6.077,56 77.491,04 69.098,22 8.392,82 3. ∆ιαφορά από ρυθµ. του άρθου 27 Ν.3867/2010 297.893,41

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.572.198,67 575.418,21 3.996.780,46 6.367.187,22 441.873,71 5.925.313,51

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) 3.996.780,46 5.925.313,51

ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Υπόλοιπο πλεονάσµατος εις νέο 1.364.544,80 704.538,49

Ι.Αποθέµατα 1.364.544,80 704.538,49

4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά

    Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 92.894,34 76.883,41  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 5.489.069,57 6.414.712,66

92.894,34 76.883,41

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 415.513,21 749.258,78 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

            Μείον: Προβλέψεις 69.110,62 346.402,59 428.892,72 320.366,06 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόµενες ασχολίες 51.616,88 673.830,33 1. Προµηθευτές 125.304,16 1.059.315,20

3. Χρεώστες ∆ιάφοροι 727,02 779,99 5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 10.793,22 11.051,78

398.746,49 994.976,38 8. Πιστωτες διαφοροι 14.309,72 193.135,76

IV.∆ιαθέσιµα  Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 150.407,10 1.263.502,74

1. Ταµείο 1.000,00

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 1.114.796,69 664.865,94

1.115.796,69 664.865,94

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 1.607.437,52 1.736.725,73 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 5.375,87 20.297,56

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.'Εξοδα επόµενων χρήσεων 1.700,19 1.191,94 5.375,87 20.297,56

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 38.933,89 35.281,30

40.634,08 36.473,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 5.644.852,54 7.698.512,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 5.644.852,54 7.698.512,96

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 40.651,80 0,26 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 40.651,80 0,26

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 2.070.897,21 4.329.201,61 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 2.070.897,21 4.329.201,61

22.633,06 0,00 22.633,06 0,00

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 66.137,10 43.318,94 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 66.137,10 43.318,94

2.200.319,17 4.372.520,81 2.200.319,17 4.372.520,81

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 259.118,94 335.110,95 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 967.805,36 386.878,22

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.212.823,66 2.335.661,28
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεόνασµα) προηγούµενων 

χρήσεων
704.538,49 326.899,69

Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -1.953.704,72 -2.000.550,33
Μείον : Ποσά µεταφερόµενα σε λογ. διαφ. από 

επιχορηγήσεις του Ν.3867/2010
-297.893,41

Πλέον : Άλλα έσοδα 2.435.716,97 2.643.554,63 Σύνολο 1.374.450,44 713.777,91

ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΧΡΗΣΗΣ 2010

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

2011

3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων , εµπράγµ. Ασφαλείων         και 

αµφοτεροβαρών συµβάσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

4η Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2011) Ποσά σε Ευρώ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων , εµπράγµ. Ασφαλείων         και 

αµφοτεροβαρών συµβάσεων

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

1) Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ. 1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» έγινε στην χρήση 2010 πρόβλεψη διαγραφής των µέχρι 31/12/2009 απαιτήσεων των απόρων συνολικού ύψους € 69.110,62€, για την οποία εκκρεµή η 
απόφαση διαγραφής από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. 2) Στο λογαριασµό Ενεργητικού,  ∆.ΙΙ. 1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαµβάνεται συµψηφιστικά και πιστωτικό υπόλοιπο ποσού ύψους € 85.134,00. Το ποσό αυτό είναι οι  ληφθείσες επιχορηγήσεις στην 
τρέχουσα χρήση από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν περίπου το 50% των εσόδων νοσηλειών του Νοσοκοµείου από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.3) Το υπόλοιπο λογαριασµού, Παθητικό Α.ΙΙΙ 3. :«∆ιαφορά από ρύθµιση του άρθρου 27 του Ν. 
3867/2010» ποσού € 297.893,41 αφορά την διαφορά µεταξύ: α) της καθαρής ωφέλειας που είχε το Νοσοκοµείο από τη ρύθµιση χρεών µε οµόλογα  προς προµηθευτές, που ανήλθε στο ποσό των € 657.675,51 και β) της ζηµίας από την διαγραφή των απαιτήσεων έως και 31.12.2009 από 
τα 5 Ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου) λόγω εκχώρησης στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, που ανήλθε στο ποσό των  359.782,10 €. 4) Στο κονδύλιο του Ισολογισµού, "Λοιποί λογαριασµοί τάξεως" συµπεριλήφθηκε ποσό ύψους 66.137,10€ από το οποίο 22.818,16 €
αφορά το κόστος νοσηλείας της χρήσης των κατόχων βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας , πολιτικών προσφύγων & κρατουµένων της χρήσης 2011, και 43.318,94€ που αφορά το ίδιο κόστος για το 2010. 5) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσµατα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και 
υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" περιλαµβάνεται ποσό ύψους 2.321.987,32 € και ισόποσα αντίστοιχα στα "Άλλα έσοδα",  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. 6) Το κονδύλι της κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως ''Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων προηγουµένων χρήσεων'' ποσού € 188.974,00 αφορά  επιχορήγηση για εξόφληση χρεών του νοσοκοµείου σε προµηθευτές.   

Πλέον : Άλλα έσοδα 2.435.716,97 2.643.554,63 Σύνολο 1.374.450,44 713.777,91

Σύνολο 482.012,25 643.004,30 ΜΕΙΟΝ :

Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 719.181,63 833.318,23 1. Φόρος εισοδήµατος 9.905,64 9.905,64 9.239,42 9.239,42

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές ) εκµεταλλεύσεως -237.169,38 -190.313,93 Πλεόνασµα εις νέον 1.364.544,80 704.538,49

Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 22.074,74 8.163,36

Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 11,90 13,20

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -215.106,54 -182.163,77

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 892.426,67 77.320,56

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 145.852,08 43.308,87

3α. Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων 

προηγουµένων χρήσεων
188.974,00 897.209,10

1.227.252,75 1.017.838,53 ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

Μείον :

1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 657,00 0,00  - Ο - 

3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 43.683,85 89.014,44 ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

3α.∆ιαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως τους 

στο ∆ήµόσιο
0,00 44.340,85 1.182.911,90 359.782,10 448.796,54 569.041,99 Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 967.805,36 386.878,22 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 133.781,02 123.636,83

 Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένεςστο 

λειτουργικό κόστος
133.781,02 0,00 123.636,83 0,00 ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 967.805,36 386.878,22 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 53216

Προερχόµενα:

- Από λειτουργική δραστηριότητα 778.831,36 -150.548,78

 -  Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων 

προηγουµένων χρήσεων
188.974,00 897.209,10

Μείον : ∆ιαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως 

τους στο ∆ήµόσιο
0,00 188.974,00 359.782,10 537.427,00

967.805,36 386.878,22

Ο ∆/ΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθήνα  13/09/2012

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
«ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ “∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”»

ΝΕΑΠΟΛΗ,   30/3/2012

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Νοσοκοµείου  «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ “∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, 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 ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας», όπως  και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες 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. 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 δικλίδες που σχετίζονται   µε την κατάρτιση 
των οικονοµικών καταστάσεων του Νοσοκοµείου, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό  την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 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 συντ3ψήρηση τους. Τα εν λόγω ακίνητα καταχωρήθηκαν στα βιβλία µε τις 
αντικειµενικές αξίες που ίσχυαν την 01.01.2008. Στους λογαριασµούς του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1 «Γήπεδα-Οικόπεδα» και Γ.ΙΙ.3.«Κτίρια – τεχνικά έργα» περιλαµβάνονται και ακίνητα αξίας κτήσης ποσού  € 1.948.424,90 και € 1.527.094,73 αντίστοιχα, τα οποία 
έχουν δοθεί µε διαθήκες και δωρεές, υπό µορφή κληροδοτηµάτων, στο Νοσοκοµείο Νεάπολης. Η µεταγραφή των εν λόγω ακινήτων, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης που αποτελεί αυτοτελές ΝΠ∆∆, σύµφωνα µε την άποψη της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, η οποία αφού 
έλαβε υπόψιν τις  σχετικές γνωµατεύσεις έγκριτων νοµικών οι οποίοι γνωµάτευσαν ότι δεν είναι Συνταγµατικά επιτρεπτή και συνεπώς µη εµπιπτόµενα στις διατάξεις της §5 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3527/2007, δεν 
προχώρησε στην εφαρµογή των παραπάνω αναφεροµένων, γεγονός που γνωστοποίησε στην 7η ΥΠΕ. Έτσι το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης διατηρεί την κυριότητα και την αποκλειστική χρήση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιεί για την πραγµατοποίηση 
των σκοπών τους, και βαρύνεται µε τις πάσης φύσεως δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση τους. 2. Στους λογαριασµούς απαιτήσεων, Ενεργητικό ∆.ΙΙ 1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & παροχή υπηρεσιών» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και 
αµφιβόλου είσπραξης (επισφαλείς) απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 158 χιλ. περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές το Νοσοκοµείο σχηµάτισε πρόβλεψη ποσού ευρώ 69 χιλ. περίπου για την κάλυψη πιθανών ζηµιών που θα προκύψουν 
από την µη ρευστοποίηση τους.  Για το υπόλοιπο ποσό το Νοσοκοµείο δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 89 χιλ. περίπου. 3. Μέχρι την 
ηµεροµηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες:  α) απαιτήσεις από πελάτες (ασφαλιστικά ταµεία) συνολικού ποσού ευρώ 399 χιλ. περίπου,  β) 
υποχρεώσεις προς προµηθευτές συνολικού ποσού € 60 χιλ. περίπου και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, 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, που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι Οικονοµικές 
Καταστάσεις  του Νοσοκοµείου  «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ “∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας».
Έµφαση Θεµάτων. Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1. 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. Οι φορολογικές δηλώσεις του νοσοκοµείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές µε τακτικό έλεγχο, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που αυτές θα 
οριστικοποιηθούν. Κατά συνέπεια δεν έχουµε διασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα σχετικά µε την εκτίµηση της τυχόν απαιτούµενης πρόβλεψης. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά πάγια τακτική δεν συντάσσει έκθεση πεπραγµένων (Ν. 3329/2005 άρθρο 7 & 12), ως οφείλει, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται το γεγονός της επαλήθευσης, 
συµφωνίας και αντιστοίχησης του περιεχοµένου αυτής µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται µε βάση το Π.∆.146/2003. Αντ’ αυτού συντάσσεται  εισηγητική έκθεση από την οικονοµική υπηρεσία η οποία εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο καθώς και απολογισµός δράσης ∆ιοίκησης, µε βάση τα δεδοµένα του ∆ηµόσιου Λογιστικού, οι οποίες υποβάλλονται στην 7η ∆ΥΠΕ σε εφγαρµογή των σχετικών διατάξεων.
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