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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ' Δ.Υ.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

520.118,50

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
2.Αγροί,Φυτείες,Δάση
3.Κτίρια & τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)

2.273.965,80
3.032,55
3.686.533,51
17.419.922,61
459.670,87
6.277.007,19
30.120.132,53

376.037,43

144.081,07

2.273.965,80
3.032,55
2.268.004,87
3.312.970,31
299.617,39
627.063,61
8.784.654,53

1.418.528,64
14.106.952,30
160.053,48
5.649.943,58
21.335.478,00

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

410.968,42

2.273.965,80
3.032,55
3.686.533,51
17.158.794,53
403.925,01
6.337.681,88
29.863.933,28

ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

272.642,20

1.234.201,97
13.106.650,24
117.691,94
5.778.103,82
20.236.647,97

ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2011

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
138.326,22 Ι. Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής- ΕπιχορηγήσειςΔωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
2.273.965,80 3α.Κληροδοτήματα
3.032,55 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.452.331,54
4.052.144,29
286.233,07 ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
559.578,06 Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο
9.627.285,31 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)

Ι. Αποθέματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Αναλώσιμα

5.684.265,71
30.361,32
5.714.627,03

ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
2.Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες
3.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
4.Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5.Χρεώστες διάφοροι
7.Χρεόγραφα-ομόλογα δημοσίου

40.346.861,73
-

119.594.086,75
74.863.163,35

40.346.861,73
282.398,26
598.118,49

3.320.825,19
1.916.219,97

2.905.404,48
1.916.219,97

1.404.605,22
42.631.983,70

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

715,84
8.243.745,82
8.244.461,66
56.591.072,39

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
5.323.892,60 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
907.082,61
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
6.230.975,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
44.730.923,40 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
652.809,84
595.996,98
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
989.184,51 1. Προμηθευτές
8.786,61 2α.Επιταγές πληρωτέες
99.357.078,71 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
146.334.780,05 8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο (ΓΙΙ)
1.704,73
20.008.972,53
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
20.010.677,26
172.576.432,52

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.2010

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

531.838,10

531.838,10

3.342.790,91
2.662.795,07
3.798.511,94
9.804.097,92

3.323.694,12
2.662.795,07
4.359.117,28
10.345.606,47

10.653.777,59
21.402.743,55
32.056.521,14

20.469.670,88
933.072,67
21.402.743,55

42.392.457,16

32.280.188,12

28.700,31

28.700,31

6.466,16

5.518,16

27.414.999,58
15.551,12
2.736.327,30
30.166.878,00

37.101.893,78
117.377.745,33
6.956,84
196.880,77
154.683.476,72

30.173.344,16

154.688.994,88

292.140,74

213,33
174.680,25

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

7.366.834,38

640,24 1. Έσοδα επομένων χρήσεων
4.830.092,60 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

7.366.834,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

4.830.732,84

72.886.642,37

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών &
αμφοτεροβαρών συμβάσεων
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

187.172.776,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
700.758,84 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων
271.484.192,13 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ.
11.081.320,42
ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
283.266.271,39

541.470,08
102.344.141,76
4.551.469,89
39.535.953,39
146.973.035,12

292.140,74

174.893,58

72.886.642,37

187.172.776,89

541.470,08
102.344.141,76

700.758,84
271.484.192,13

4.551.469,89
39.535.953,39
146.973.035,12

11.081.320,42
283.266.271,39

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1)Στο κονδύλι των λογαριασμών τάξεως ''Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" περιλαμβάνονται 14 ακίνητα (1 οικόπεδο & 13 κτίσματα), που παραχωρήθηκαν κατά χρήση αξίας € 31.047.144,36. 2)Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως ''Κόστος αγαθών και
υπηρεσιών'' και ''Άλλα έσοδα'' συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους € 48.587.150,38 που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου μιας και επιδοτεται απευθείας από το υπουργείο . 3) Για τη χρήση 2011 εφαρμόστηκαν οι
μειωμένοι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το Π.Δ.299/03. 4)Στο λογαριασμό "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών" περιλαμβάνεται συμψηφιστικά και πιστωτικό υπόλοιπο ύψους € 11.302.830,00. Το ποσό αυτό είναι οι ληφθείσες επιχορηγήσεις στην τρέχουσα
χρήση από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν περίπου το 50% των εσόδων νοσηλείων του Νοσοκομείου από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

36.609.077,48
85.955.814,51
(49.346.737,03)

Πλέον : Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον :
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα

53.298.343,46 Καθαρά αποτελέσματα(Πλεόνασμα)χρήσεως
103.709.890,92 Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρήσεων
(50.411.547,46) Σύνολο

59.989.268,82
10.642.531,79
9.136.279,70
1.506.252,09

9.136.279,70

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ
2011

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010

7.241.743,29

580.366,24

62.469.477,16 Πλεονάσματα προς διάθεση
12.057.929,70
7.241.743,29
4.816.186,41 Η διάθεση του γίνεται ως εξής :
5. Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ
2010

10.653.777,59
21.402.743,55
32.056.521,14

20.469.670,88
933.072,67
21.402.743,55

32.056.521,14

21.402.743,55

32.056.521,14

21.402.743,55

462.411,51

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

356,15

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
3α.Επιχορήγηση για την κάλυψη ελλειμμάτων (ομόλογα)
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
4α.Προβλέψεις διαγραφής απαιτήσεων βάσει Ν.3867/2010

580.010,09
2.086.262,18

923.001,51
9.390.170,60
10.313.172,11
28.071,91
371.179,52
1.346.405,27
-

μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

461.970,14
5.278.156,55

868.311,65
4.572.309,20
99.357.078,71
39.981,26
104.837.680,82

1.745.656,70

8.567.515,41

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

441,37

3.876,87
19,46
13.362.886,84
1.416.219,97
74.863.163,35

89.646.166,49

10.653.777,59

15.191.514,33

20.469.670,88

1.683.915,63

1.768.253,22

1.683.915,63

10.653.777,59

1.768.253,22

20.469.670,88

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680

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 31 ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 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 των λογαριασμών «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και
υπηρεσιών» και «Προμηθευτές» αποστείλαμε, σε οφειλέτες του Νοσοκομείου (ασφαλιστικά ταμεία) και σε προμηθευτές, επιβεβαιωτικές επιστολές για απαιτήσεις συνολικού ποσού €50.939.950,88 (ποσοστό 94% επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλετών) και για υποχρεώσεις
συνολικού ποσού € 22.299.433,72 (ποσοστό 81% επί του συνολικού υπολοίπου των προμηθευτών).Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσής μας είχαμε λάβει απαντήσεις: α)για απαιτήσεις ποσού € 16.129.179,54 που μας επιβεβαίωσαν συνολικό υπόλοιπο € 15.973.186,26 ήτοι
διαφορά € 155.993,28 και β)για υποχρεώσεις ποσού € 12.043.658,79 που μας επιβεβαίωσαν συνολικό υπόλοιπο € 12.666.858,32 ήτοι διαφορά € 623.199,53. Οι προαναφερόμενες διαφορές διερευνούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Λόγω του μη ικανοποιητικού
αριθμού ληφθέντων απαντήσεων διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος των αντίστοιχων υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 2)Για απαιτήσεις επισφαλείς και σε καθυστέρηση που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του ενεργητικού «Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις &
χρεώστες» συνολικού ποσού € 3.320.825,19 η σχηματισθείσα πρόβλεψη για τυχόν ζημία που θα προκύψει από τη μη ρευστοποίησή τους, € 1.916.219,97 δεν κρίνεται, κατά τη γνώμη μας, επαρκής. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί σε βάρος των αποτελεσμάτων
χρήσεως, επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 200.00,00.Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα παρούσας χρήσεως καθώς και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται μεγαλύτερα κατά το ποσό των €200.000,00. 3)Η απομείωση των λογαριασμών διαθεσίμων της 31.12.2011, που τηρούνταν στην Τράπεζα
Ελλάδος, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους ανήλθε στο ποσό των € 3.800.000,00 περίπου. Δεν έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως, με συνέπεια τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης και τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μεγαλύτερα. 4)Από τη ληφθείσα επιστολή Νομικού Συμβούλου προκύπτουν αξιώσεις τρίτων για δικαστικές υποθέσεις: α)εργαζομένων (επιδόματα και πρόσθετες παροχές) συνολικού ποσού € 19.117.208,68 , β)προμηθευτών συνολικού ποσού €
2.139.248,31 , γ)αστικής ευθύνης και λοιπών αποζημιώσεων € 21.035.959,08. 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 2011 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 στο γεγονός ότι: α)δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού-αποθεμάτων 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.

Αθήνα,27 Αυγούστου 2012
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