
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Αμία Κηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε Αμία Αμία Κηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε Αμία Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 47.015,16 30.106,44 16.908,72 35.418,22 26.496,83 8.921,39 Ι. Κευάλαιο

47.015,16 30.106,44 16.908,72 35.418,22 26.496,83 8.921,39 1. Καηαβιεκέλν 6.546.001,89 5.910.111,17

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΙΙΙ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο θαη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ - Γσξεέο παγίσλ

II. Δνσώματες ακινητοποιήσεις 3.Γσξεέο παγίσλ 10.683.109,32 229.094,17

1. Γήπεδα -Οηθφπεδα 9.175.366,23 0,00 9.175.366,23 159.373,70 0,00 159.373,70 4.Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 79.397,72 109.358,90

2. Αγξνί, Φπηείεο, Γάζε 267.941,16 0,00 267.941,16 5.090,24 0,00 5.090,24 10.762.507,04 338.453,07

3. Κηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα 1.884.902,68 98.881,74 1.786.020,94 70.200,60 0,00 70.200,60

4. Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο & ινηπφο κερ/θφο εμνπιηζκφο 3.288.212,24 1.761.181,94 1.527.030,30 2.848.147,10 1.349.488,14 1.498.658,96 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

5. Μεηαθνξθά Μέζα 155.006,34 115.383,06 39.623,28 155.006,34 107.429,39 47.576,95 Τπφινηπν πιενλάζκαηνο ρξήζεσο εηο λένλ 8.898.747,73 86.414.760,93

6. Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 1.682.132,30 1.380.857,21 301.275,09 1.567.805,67 1.223.346,67 344.459,00 Τπφινηπν (πιενλάζκαηνο/ειιείκκαηνο) πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ εηο λένλ 15.251.044,39 -71.163.716,54

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ) 16.453.560,95 3.356.303,95 13.097.257,00 4.805.623,65 2.680.264,20 2.125.359,45 24.149.792,12 15.251.044,39

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 41.458.301,05 21.499.608,63

Ι. Αποθέματα

4.Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο - Αλαιψζηκα πιηθά 10.207.615,57 7.647.530,35 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

10.207.615,57 7.647.530,35 ΙΙ. Βρατσπρόθεσμες σποτρεώσεις

ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πξνκεζεπηέο 51.676.227,67 140.055.997,09

1.Απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 41.269.896,38 77.360.800,18 5. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 5.071.811,97 2.378.488,34

5.Υξεψζηεο δηάθνξνη 12.460,53 2.951,00 6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 3.436.042,88 1.693.527,41

6.Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 0,00 2.500,00 8. Πηζησηέο δηάθνξνη 1.191.637,07 1.119.924,99

41.282.356,91 77.366.251,18 χλνιν ππνρξεψζεσλ (ΓΙΙ) 61.375.719,59 145.247.937,83

ΙΙΙ. Γιαθέσιμα

3. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 14.276.577,96 6.971.485,14

14.276.577,96 6.971.485,14

χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 65.766.550,44 91.985.266,67

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

1. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 129.418.475,45 0,00 1. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 121.363.161,51 0,00

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 17.425.938,45 72.972.738,62 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 1.527.947,91 344.739,67

146.844.413,90 72.972.738,62 122.891.109,42 344.739,67

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 225.725.130,06 167.092.286,13 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 225.725.130,06 167.092.286,13

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ

1.Αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,19 1.535.911,62 1.Αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,19 1.535.911,62

2.Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 189.558.410,88 186.660.504,71 2.Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 189.558.410,88 186.660.504,71

3.Υξεσζηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ, εκπξάγκ.αζθαι. & ακθ/ξψλ ζπκβ. 1.067.354,11 1.067.354,11 3.Πηζησηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ, εκπξάγκ.αζθαι. & ακθ/ξψλ ζπκβ. 1.067.354,11 1.067.354,11

190.625.765,18 189.263.770,44 190.625.765,18 189.263.770,44

Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο

1.Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 55.776.029,10 58.738.595,60 Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεφλαζκα) ρξήζεσο 8.898.747,73 86.414.760,93

Μείνλ: Κφζηνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 95.569.868,07 105.109.695,21 15.251.044,39 -71.163.716,54

Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκηέο) εθκεηαιιεύζεωο -39.793.838,97 -46.371.099,61 Έιιεηκκα εηο λέν 24.149.792,12 15.251.044,39

Πιένλ: Άιια έζνδα 58.360.862,85 45.730.214,23

ύλνιν 18.567.023,88 -640.885,38

ΜΔΗΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 13.519.534,71 13.485.345,16

             3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 0,00 13.519.534,71 0,00 13.485.345,16

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο 5.047.489,17 -14.126.230,54

ΠΛΔΟΝ:  4. Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 67.767,34 43.285,01

ΜΔΗΟΝ:  3. Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 110,14 67.657,20 14.631,11 28.653,90

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο 5.115.146,37 -14.097.576,64

ΗΗ.Έθηαθηα απνηειέζκαηα

ΠΛΔΟΝ: 1. Έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα 29.520,06 70.492.670,96

              3. Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 6.451.413,63 6.480.933,69 33.658.763,96 104.151.434,92

ΜΔΗΟΝ:  1. Έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 34.498,59 13.324,23

              3. Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 2.662.833,74 2.697.332,33 3.783.601,36 3.625.773,12 3.639.097,35 100.512.337,57

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 8.898.747,73 86.414.760,93

ΜΔΗΟΝ:

              χλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 588.965,60 649.802,16

              Μείνλ: Οη απφ απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 588.965,60 0,00 649.802,16 0,00  

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ) ΥΡΖΔΩ 8.898.747,73 86.414.760,93

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Ζ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

Α.Γ.Σ. ΑΕ - 419219 Α.Γ.Σ. Ξ - 761860

                                             BDO Οξθωηνί Διεγθηέο Α.Δ.

                                                                           Παηεζίωλ 81 & Υέϋδελ 8-10, Σ.Κ. 104 34 Αζήλα

                          Αξ.Μ. ΟΔΛ 111

ΑΡ.Μ. ΟΔΛ 10261                                                                                                             ΑΡ.Μ. ΟΔΛ 13881

(-) : Τπφινηπν απνηειεζκάησλ (πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ) πξνεγνχκ.ρξήζεσλ

ΣΑΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΓΣ ΑΔ 031825

ΑΡ.ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ 5203 Α' ΣΑΞΖ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Αιεμαλδξνύπνιε  18  Ηνπιίνπ  2011

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ

Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ "Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο"

Αζήλα, 21 Ηνπιίνπ 2011

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Λ/88)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2010

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ ΣΖ  31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  2010  ( 01.01.2010 - 31.12.2010)

Πνζά θιεηόκελεο

ρξήζεωο 2010
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2010

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2009Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2010

Π.Γ.ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

(Πνζά ζε Δπξώ)

Πνζά πξνεγνύκελεο
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2009

ρξήζεωο 2009

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 - 5ε ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ( 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2010 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 )

Γ.Τ.Π.Δ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ

ΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ

ΒΑΡΛΑΜΖ ΖΡ. ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                                           ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Η. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2009

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΜΑΚΡΗΓΖ ΣΤΛΗΑΝΟ

Α.Γ.Σ. Η - 654681

ΝΝΣ 
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ  

ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ.

ΖΜΔΗΩΔΗ: 1) ηα θνλδχιηα ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο "Κφζηνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ" θαη Άιια έζνδα" ζπκπεξηιήθζεθε πνζφ χςνπο 41.952.593,28 € πνπ αθνξά ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ δηφηη επηδνηείηαη απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν. 2) Σν πνζφ 129.418.475,45 € πνπ εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη
"Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ" ηνπ Δλεξγεηηθνχ, αθνξά ηηο πξνο δηαγξαθή απαηηήζεηο απφ πέληε αζθαιηζηηθά ηακεία έσο 31/12/2009, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3867/2010, πνπ ζα ηαθηνπνηεζνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε. 3) Αληίζηνηρα ην πνζφ 121.363.161,51 € πνπ εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη "Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ" ηνπ Παζεηηθνχ, αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο έσο 31/12/2009
νη νπνίεο εμνθινχληαη κε επηρνξεγήζεηο θαη νκφινγα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3867/2010. 4) ηελ παξνχζα ρξήζε έγηλε αιιαγή ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επηρνξεγήζεσλ ξπζκίζεσο ρξεψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηα πνζά ηεο ξπζκίζεσο πνζνχ € 70.492.670,96 εκθαλίδνληαλ ζηα έθηαθηα απνηειέζκαηα, ελψ ζηελ παξνχζα ρξήζε έρνπλ επεξεαζηεί ηα θνλδχιηα ησλ
κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ Δλεξγεηηθνχ & Παζεηηθνχ θαηά € 129.418.475,45 θαη € 121.363.161,51 αληίζηνηρα. 5) ηα πάγηα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λένπ θαη ηνπ παιαηνχ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ηα θηίξηα ηνπ λένπ θαη ηνπ παιαηνχ λνζνθνκείνπ. Γηα ηα αλσηέξσ αθίλεηα, θαζψο θαη γηα φηη άιιν πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζα γίλεη ηαθηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 1.1.108 ηνπ Π.Γ. 146/03. 6) ηελ παξνχζα ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά € 635.890,72 θαη αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Γσξεψλ Παγίσλ θαηά € 9.099.841,01 ιφγσ ηζφπνζεο αχμεζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 1.1.108 ηνπ Π.Γ. 146/03. 7) Γηα ηε ρξήζε 2009 εθαξκφζηεθαλ νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ.299/03.

ΚαταστάσεωνΟικονομικώντωνεπίΈκθεση
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ "Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο", πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο

θαη ην πξνζάξηεκα.
ΚαταστάσειςΟικονομικέςτιςγιαΔιοίκησηςΕυθύνη

Η Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε Γηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο,
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

ΕλεγκτήΕυθύνη
Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππφςε καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο (Π.Γ. 146/2003).
Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε

Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε νηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
επιυύλαξημεγνώμηγιαΒάση

Απφ ηνλ ειεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) ηηο "Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο" δελ πεξηιακβάλνληαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λένπ θαη ηνπ παιαηνχ λνζνθνκείνπ δηφηη δελ είραλ παξαιεθζεί νξηζηηθά θαη ζπλεπψο ε εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ
είλαη πιήξεο. 2) Γελ θαηέζηε δπλαηφλ λα επαιεζεπζνχλ, απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (αζθαιηζηηθά ηακεία) θαη ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 30.781.422,04 θαη επξψ 20.552.062,68 αληίζηνηρα, δηφηη δελ είρακε ιάβεη επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπψο δηαηεξνχκε επηθχιαμε γηα ην αθξηβέο χςνο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 3) ηηο απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο απφ παξνρή λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε νηθνλνκηθά αδπλάηνπο θαη αζζελείο κε αζθαιηζηηθή
εθξεκκφηεηα ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 9.147.745,02. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Π.Γ. 146/2003), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ έπξεπε λα
έρεη ζρεκαηηζηεί ηζφπνζε πξφβιεςε. Λφγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ ηεο πξφβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 9.147.745,02. 4) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία (Π.Γ. 146/2003) δελ ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξψ 71.950,03, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά επξψ
71.950,03 ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 71.950,03 θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 6.343,29. 5) Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρξήδεη ζεκαληηθψλ βειηηψζεσλ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο αλάγθεο
απηνχ. 6) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο ζηείιακε επηζηνιέο ζε ηξείο (3) Ννκηθνχο πκβνχινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβεβαίσζε α) Σεο χπαξμεο λφκηκσλ ηίηισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ β) Σεο χπαξμεο ηπρφλ εκπξάγκαησλ βαξψλ επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη γ) Σσλ εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο εθζεζεψο καο ιάβακε επηζηνιή απφ έλαλ (1) Ννκηθφ χκβνπιν ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηνπ νπνίνπ καο επηβεβαηψζεθαλ αγσγέο ηξίησλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ πνζνχ επξψ 7.968.601,18 ησλ
νπνίσλ ε ηειηθή έθβαζε δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη ψο εθ ηφπηνπ δελ έρεη δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο αγσγέο απηέο. Δπηζεκαίλνπκε νηη επεηδή δελ ιάβακε απάληεζε απφ φινπο ηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ δηαηεξνχκε

επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε λφκηκσλ ηίηισλ γηα φια ηα αθίλεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ κή χπαξμε ηπρφλ εκπξαγκάησλ βαξψλ επί ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
επιυύλαξημεΓνώμη

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν "Βάζε γηα γλψκε κε επηθχιαμε" θαη εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςε νη παξαηηζέκελεο απφ ην Ννζνθνκείν ζεκεηψζεηο νη αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

έμυασηςΘέματα
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε πεξαηηέξσ επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 1) Σν θφζηνο παξερφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ιφγσ κή ηεξεζεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πξνζδηνξίζηεθε εμσινγηζηηθά. 2) Γελ παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο: α) Η αμία ησλ
παξαθαηαζεθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. β) Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γ) Σα αλεθηέιεζηα ππφινηπα ησλ ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο. 3) Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ έρνπλ αζθαιηζηεί

γηα ηνλ θίλδπλν ππξφο, επίζεο δελ πθίζηαηαη αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΥ4690Ω3-ΛΕΙ


