
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010
 (1η Ιανουαρίου 2010-31η Δεκεμβρίου 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2010 χρήσεως 2009

Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   Ι. Κεφάλαιο 531.838,10 531.838,10
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 410.968,42 272.642,20 138.326,22 410.968,42 193.462,80 217.505,62

 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     3. Δωρεές παγίων 3.323.694,12 3.353.952,15
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 2.273.965,80 - 2.273.965,80 2.273.965,80 - 2.273.965,80   3α. Κληροδοτήματα 2.662.795,07 2.662.795,07
     2.   Αγροί, Φυτείες, Δάση 3.032,55 - 3.032,55 3.032,55 - 3.032,55     4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.359.117,28 5.002.949,93
     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 3.686.533,51 1.234.201,97 2.452.331,54 3.686.533,51 1.049.875,30 2.636.658,21 10.345.606,47 11.019.697,15
     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 17.158.794,53 13.106.650,24 4.052.144,29 16.659.450,50 12.060.252,75 4.599.197,75
     5.   Μεταφορικά μέσα 403.925,01 117.691,94 286.233,07 403.925,01 77.374,41 326.550,60  ΙV. Aποτελέσματα εις νέο
     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.337.681,88 5.778.103,82 559.578,06 6.581.155,23 5.974.871,66 606.283,57       -Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσ.εις νέο 20.469.670,88 933.072,67
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 29.863.933,28 20.236.647,97 9.627.285,31 29.608.062,60 19.162.374,12 10.445.688,48       -Υπόλ.πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων 933.072,67 -
         Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 29.863.933,28 20.236.647,97 9.627.285,31 29.608.062,60 19.162.374,12 10.445.688,48 21.402.743,55 933.072,67

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
    Ι. Αποθέματα       (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 32.280.188,12 12.484.607,92
     4.   Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσ.υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας 5.323.892,60 5.569.581,42
     5.   Αναλώσιμα 907.082,61 133.577,00

6.230.975,21 5.703.158,42 Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ
     1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσω-

   ΙΙ. Απαιτήσεις          πικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 28.700,31 59.535,50
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 119.594.086,75 97.440.227,21

74.863.163,35 44.730.923,40 - 97.440.227,21
      2.   Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 652.809,84 554.474,27 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
      3.   Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων 595.996,98 676.931,98  Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
      4.   Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 2.905.404,48 1.962.339,56      4. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις 5.518,16 5.518,16

1.916.219,97 989.184,51 500.000,00 1.462.339,56
      5.   Χρεώστες διάφοροι 8.786,61 -  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
      6.   Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων - 1.662,68      1. Προμηθευτές 37.101.893,78 124.934.899,81
      7.   Χρεόγραφα-ομόλογα δημοσίου 99.357.078,71 -    2α. Επιταγές πληρωτέες 117.377.745,33 -

146.334.780,05 100.135.635,70      5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.956,84 17.682,92
     6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - 277,16

  ΙV. Διαθέσιμα      8. Πιστωτές διάφοροι 196.880,77 2.110.006,98
      1. Ταμείο 1.704,73 - 154.683.476,72 127.062.866,87
      3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 20.008.972,53 11.536.401,59          Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 154.688.994,88 127.068.385,03

20.010.677,26 11.536.401,59

         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 172.576.432,52 117.375.195,71 Δ.  ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
     1. Έσοδα επομένων χρήσεων 213,33 320,00

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 174.680,25 135.116,32
      1.   Εξοδα επόμενων χρήσεων 640,24 3.587,75 174.893,58 135.436,32
      2.   Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.830.092,60 11.705.987,21

4.830.732,84 11.709.574,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) 187.172.776,89 139.747.964,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)) 187.172.776,89 139.747.964,77

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 700.758,84 700.758,84      1. Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων 700.758,84 700.758,84
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 271.484.192,13 163.563.652,00    2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού 271.484.192,13 163.563.652,00
      3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων    3. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 
          ασφαλειών 11.081.320,42 8.956.482,25        & εμπραγμάτων ασφαλειών 11.081.320,42 8.956.482,25
      4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως - 31.047.144,36    4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως - 31.047.144,36

283.266.271,39 204.268.037,45 283.266.271,39 204.268.037,45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

   με χρέωση του λογαριασμού  "Χρεόγραφα-ομόλογα δημοσίου" που αντικρύζεται με ισόποση  υποχρέωση στο λογαριασμό του παθητικού "Επιταγές πληρωτέες".

   των αποτελεσμάτων χρήσεως "Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα-4α.Προβλέψεις διαγραφής απαιτήσεων βάσει Ν.3867/2010".

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.
χρήσης 2010 χρήσης 2009

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθ.αποτελέσματα(πλεόνασμα) χρήσεως 20.469.670,88 -8.038.095,72
  1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 53.298.343,46 60.158.458,67

Υπόλ.αποτ/σμάτων (πλεονασμάτων) πρ.χρ. 933.072,67 8.971.168,39
    Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 103.709.890,92 127.274.332,15 Πλεονάσματα εις νέο 21.402.743,55 933.072,67
    Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -50.411.547,46 -67.115.873,48

  1.Άλλα έσοδα 62.469.477,16 66.491.576,57
    Σύνολο 12.057.929,70 -624.296,91    

Θεσσαλονίκη,30 Ιουνίου 2011
  1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.241.743,29 9.223.914,51
  2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως - 7.241.743,29 13.480,41 9.237.394,92
    Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4.816.186,41 -9.861.691,83 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 462.411,51 347.098,41 ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 441,37 461.970,14 1.704,31 345.394,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 5.278.156,55 -9.516.297,73

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

  1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 868.311,65 927.884,62 KΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
  3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 4.572.309,20 1.492.825,35
3α.Επιχορήγηση για τη κάλυψη ελλειμμάτων (ομόλογα) 99.357.078,71 -
  4.Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 39.981,26 42.001,59

104.837.680,82 2.462.711,56 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.876,87 11.457,30
  2. Έκτακτες ζημίες 19,46 - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  3.΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 13.362.886,84 973.052,25
  4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.416.219,97 -
4α. Προβλέψεις διαγραφής απαιτήσεων βάσει Ν.3867/2010 74.863.163,35 89.646.166,49 15.191.514,33 - 984.509,55 1.478.202,01
Οργανικά & ΄Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) 20.469.670,88 -8.038.095,72 Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.768.253,22 1.951.629,92 ΒΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.768.253,22 - 1.951.629,92 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 20.469.670,88 -8.038.095,72

Καθαρά αποτελέσματα προερχόμενα Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Από Λειτουργική δραστηριότητα -4.024.244,48 -9.530.921,07 Για την "Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε'

Από Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων 99.357.078,71 1.492.825,35
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ

-74.863.163,35 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0013473
20.469.670,88 -8.038.095,72

Αθήνα,18 Ιουλίου 2011
OΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29331

            Μείον: Προβλέψεις

            Μείον: Προβλέψεις

1)O ανωτέρω ισολογισμός της 31/12/2010 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του π.δ.146/2003.
2)Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας ανέρχεται στο ποσό των 9.007.351,42 ευρώ.
3)Το ποσό της επιχορηγούμενης μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 50.225.661,07 ευρώ.
4)Σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσεως "Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα-3α.επιχορήγηση για την κάλυψη ελλειμμάτων με ομόλογα" καταχωρήθηκε ποσό ευρώ 99.357.078,71 που αφορά στη διαδικασία εξόφλησης προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010 

5)Στα πλαίσια του άρθρου 27  Ν.3867/10 έγινε στη παρούσα χρήση πρόβλεψη διαγραφής απαιτήσεων από τα κύρια πέντε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΠΑΔ,ΟΓΑ,Οίκος Ναύτου) λόγω εκχώρισης στο Ελληνικό Δημόσιο.Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο λογαριασμό 

6)Οι ληφθείσες στο 2010 επιχορηγήσεις για εξόφληση προμηθευτών ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 12.878.668,07.
7)Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται από εγκύκλιο του Υ.Κ.Κ.Α παρατίθενται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.

Πλέον:
    Μείον:

    Πλέον: 

    Μείον:

    Πλέον: 

    Μείον:

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα
    Πλέον:

    Μείον:

    Μείον:

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

(-):Προβλέψεις διαγραφής απαιτήσεων λόγω εκχώρισής των στο Δημόσιο

EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων : Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση 
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. 
Ευθύνη της Διοίκησης 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, 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις 
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 146/2003). 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: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1)Για την επιβεβαίωση του λογαριασμού των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών αποστείλαμε, σε οφειλέτες του Νοσοκομείου (ασφαλιστικά ταμεία), επιβεβαιωτικές επιστολές 
για απαιτήσεις συνολικού ποσού €118.645.976,69 (ποσοστό 97% επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλετών). Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσής μας είχαμε λάβει απαντήσεις για απαιτήσεις ποσού €110.061,79 που μας επιβεβαίωναν ισόποσες 
απαιτήσεις. Επομένως δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση του υπολοίπου ποσού €118.535.914,80 με απευθείας αλληλογραφία ή με άλλες εναλλακτικές διαδικασίες και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων.2)Για την επιβεβαίωση 
του λογαριασμού του παθητικού «Προμηθευτές» αποστείλαμε επιστολές για υποχρεώσεις συνολικού ποσού €27.142.077,66 (ποσοστό 73%). Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης μας, είχαμε λάβει απαντήσεις για υποχρεώσεις ποσού €6.410.213,87 που 
μας επιβεβαίωναν ποσό €10.473.759,85 δηλαδή διαφορά 4.063.545,98€ η οποία μας αιτιολογήθηκε. Επομένως δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση του υπολοίπου ποσού 20.731.863,79€ και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των εν λόγω υποχρεώσεων. 
 3)Από προσκομισθείσα επιστολή της νομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου προκύπτουν αξιώσεις τρίτων για δικαστικές διεκδικήσεις: α)εργαζομένων (αναδρομικές αποδοχές-επιδόματα-εφημερίες) συνολικού ποσού €24.776.422,57 , β)προμηθευτών συνολικού 
ποσού €7.669.661,11 και γ)αστικής ευθύνης και λοιπών αποζημιώσεων €33.130.717,36. Η έκβαση των παραπάνω αξιώσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις 
του νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι η όποια αρνητική για το νοσοκομείο έκβαση των ανωτέρω διεκδικήσεων αναφορικά με τις αγωγές των εργαζομένων αναμένεται να καλυφθεί από αντίστοιχες πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και όχι του νοσοκομείου. 
Γνώμη με επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» και αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις του Νοσοκομείου, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Νοσοκομείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία.
 Θέμα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε  επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι: α)δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και β)το νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί 
φορολογικά και ασφαλιστικά κατά την τελευταία δεκαετία πέραν της οποίας παραγράφονται οι οφειλόμενοι φόροι και εισφορές και κατά συνέπεια οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.   
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