
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2010 χρήσεως 2009

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 232.311,81 212.034,08 20.277,73 218.612,81 207.377,97 11.234,84   Ι. Κεφάλαιο 4.322.343,50 4.322.343,50

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα-Οικόπεδα 1.691.851,08 - 1.691.851,08 1.691.851,08 - 1.691.851,08     3. Δωρεές παγίων 0,93 0,79

     2.   Αγροί,φυτείες,δάση 101.213,54 - 101.213,54 101.213,54 - 101.213,54     4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.735.286,94 4.470.045,89

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 6.200.333,12 2.075.705,17 4.124.627,95 6.081.057,34 1.768.621,50 4.312.435,84 4.735.287,87 4.470.046,68

     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 4.001.567,83 3.295.096,95 706.470,88 3.802.989,49 3.010.415,87 792.573,62

     5.   Μεταφορικά μέσα 25.210,68 17.088,16 8.122,52 25.210,68 15.102,66 10.108,02  ΙV. Aποτελέσματα εις νέο

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.254.066,68 1.161.410,12 92.656,56 1.229.456,61 1.079.087,94 150.368,67         Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 13.393.915,62 785.647,44

     7.   Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 3.032.910,40 - 3.032.910,40 2.572.910,40 - 2.572.910,40         Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ.χρήσεων εις νέο -1.367.273,61 -2.152.921,05

         Σύνολο ακινητοποιήσεων    (ΓΙΙ) 16.307.153,33 6.549.300,40 9.757.852,93 15.504.689,14 5.873.227,97 9.631.461,17 12.026.642,01 -1.367.273,61

         Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 9.757.852,93 9.631.461,17          Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIV) 21.084.273,38 7.425.116,57

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

    Ι. Αποθέματα  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     4.   Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας 1.461.473,85 1.833.372,69      1. Προμηθευτές 6.300.978,03 17.556.237,41

     4. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη 20.577,44 2.636,23

   ΙΙ. Απαιτήσεις      8. Πιστωτές διάφοροι 15.221.140,32 119.348,10

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.965.171,46 6.800.474,56          Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 21.542.695,79 17.678.221,74

            Μείον: Προβλέψεις 372.291,71 10.592.879,75 - 6.800.474,56

      2.   Aπαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 13.896.260,98 21,41 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

      3.   Χρεώστες διάφοροι 77.487,33 76.934,86      1. Eσοδα επόμενων χρήσεων 3.067,01 3.021,68

      6.   Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων - 15.000,00      2. Eξοδα χρήσεως δουλευμένα 75.550,15 47.896,71

24.566.628,06 6.892.430,83 78.617,16 50.918,39

  ΙV. Διαθέσιμα

      3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 3.278.204,96 1.660.970,16

         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 29.306.306,87 10.386.773,68

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

      1.   Έξοδα επομένων χρήσεων 717,15 4.086,96

      2.   Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.620.431,65 5.120.700,05

3.621.148,80 5.124.787,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 42.705.586,33 25.154.256,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 42.705.586,33 25.154.256,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 8,91 3,69       1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 8,91 3,69

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 29.232.494,22 24.618.238,57       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 29.232.494,22 24.618.238,57

      3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών 150.659,43 28.457,08       3. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ.& εμπραγμάτων ασφαλειών 150.659,43 28.457,08

      4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 106.285,19 -       4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 106.285,19 -

29.489.447,75 24.646.699,34 29.489.447,75 24.646.699,34

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµ.

χρήσης 2010 χρήσης 2009

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 13.410.924,06 785.647,44

1. Έσοδα από υγειονοµικές υπηρεσίες 5.854.587,97 6.774.866,54 (-):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ελλειµµάτων) προηγ.χρήσεων -1.367.273,61 -2.152.921,05

    Μείον: Σύνολο 12.043.650,45 -1.367.273,61

    Κόστος αγαθών & υπηρεσιών 18.166.792,05 19.664.449,61 Μείον: 1 Φόρος εισοδήµατος 17.008,44 -

    Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -12.312.204,08 -12.889.583,07 Πλεονάσµατα εις νέον 12.026.642,01 -1.367.273,61

    Πλέον: 

1. Άλλα έσοδα 14.980.327,79 14.831.928,03

    Σύνολο 2.668.123,71 1.942.344,96

    Μείον:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.972.925,72 4.271.928,79

    Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -1.304.802,01 -2.329.583,83

    Πλέον: 

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 25.740,10 22.136,54

    Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 56,54 25.683,56 28.100,43 -5.963,89

    Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -1.279.118,45 -2.335.547,72

ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσµατα

    Πλέον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 15.016.903,60 1.785.746,20

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 87.288,45 1.424.381,38

15.104.192,05 3.210.127,58

    Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα - 26,10

2. Έκτακτες ζηµίες 1.146,45 2.491,46

3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 413.003,09 414.149,54 14.690.042,51 86.414,86 88.932,42 3.121.195,16

Οργανικά & ΄Εκτακτα Αποτελέσµατα (κέρδος) 13.410.924,06 785.647,44

    Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 698.130,45 841.999,88

Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 698.130,45 - 841.999,88 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 13.410.924,06 785.647,44

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ∆/ΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

                  Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."

               Α.Μ.  Ο.ΕΕ. 544

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

                   ΛΑΜΠΟΥ∆ΗΣ Α.ΧΡΗΣΤΟΣ

                    Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680

Αθήνα,5 Ιουλίου 2011

OΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

Πατησίων 81 & Χεύδεν, 10434, Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111 ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΡ. ΣΦΟΥΝΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14851

EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 30/4/2011

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009

6)Με βάση το άρθρο 27 του Ν.3867/10 διαγράφονται οι απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΠΑΔ,ΟΓΑ,Οίκος Ναύτου) λόγω εκχώρισης στο Ελληνικό Δημόσιο.Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρισης θα προσδιοριστούν με κοινή απόφαση

   των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και τότε θα λογιστικοποιηθεί η διαγραφή των απαιτήσεων από τα πέντε προαναφερθέντα ασφαλιστικά ταμεία.

7)Στα κονδύλια του ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 106.285,19 το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και οικονομικά αδυνάτων του 2010.Επίσης στο κονδύλι του Ενεργητικού "Απαιτήσεις Μείον Προβλέψεις" και

   "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων" γίνεται πρόβλεψη διαγραφής των απαιτήσεων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων έως και το 2009 συνολικού ύψους ευρώ 372.291,71.Η πρόβλεψη θα αντιλογιστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ.του Νοσοκομείου περί διαγραφής 

    των ανωτέρω απαιτήσεων.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3)Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών & υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 13.587.432,50 ευρώ που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό

   του νοσοκομείου μιας και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

4)Στα κονδύλια του ισολογισμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών" και της κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 11.762,96 ευρώ, που αφορά το κόστος νοσηλείας ανασφάλιστων που δεν 

   έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους για το 2010.

5)Στα κονδύλια της κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 'Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 870.286,09 ευρώ που αφορά επιχορήγηση για εξόφληση των χρεών του νοσοκομείου σε προμηθευτές, ποσό ύψους 12.915.932,82 ευρώ το οποίο αφορά

   ρύθμιση των οφειλών του νοσοκομείου σε προμηθευτές με ομόλογα καθώς και ποσό ύψους 978.113,00 ευρώ το οποίο αφορά τις κρατήσεις των ομολόγων.Kατά συνέπεια τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως είναι βελτιωμένα κατά το συνολικό ποσό των 14.764.331,91 ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2010-31η Δεκεμβρίου 2010)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009

1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά κύριο λόγο στην αρμόδια Υ.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους.

2)Για τη χρήση 2010 εφαρμόστηκαν οι μειωμένοι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το Π.Δ.299/03 όπως και στις προηγούμενες χρήσεις.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων : Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης

∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το 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, 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 Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των

Μονάδων Υγείας (Π.∆. 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

€10.437.855,11 (ποσοστό 95% επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλετών). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσής µας είχαµε λάβει απαντήσεις για απαιτήσεις ποσού €183.392,93 που µας επιβεβαίωναν ποσό € 130.730,82 δηλαδή διαφορά 52.662,11€.Εποµένως δεν κατέστη δυνατή η

επιβεβαίωση του υπολοίπου ποσού € 10.254.462,18 µε απευθείας αλληλογραφία ή µε άλλες εναλλακτικές διαδικασίες.2)Στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως «Έκτακτα & ανόργανα έσοδα» περιλαµβάνεται και ποσό €12.915.932,82 που αφορά στη διαδικασία εξόφλησης προµηθευτών µε

οµόλογα, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.3867/2010.Αντίστοιχα στο λογαριασµό του ενεργητικού «Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόµενες ασχολίες» περιλαµβάνεται το ποσό αυτό που αντικρίζεται µε ισόποση υποχρέωση στο λογαριασµό του παθητικού «ΠΙστωτές». 3)Για την επιβεβαίωση του

λογαριασµού του Παθητικών «Προµηθευτές» αποστέιλαµε επιστολές για υποχρεώσεις συνολικού ποσού €4.080.956,62 (ποσοστό 65%). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσης µας, είχαµε λάβει απαντήσεις για υποχρεώσεις ποσού €1.470.042,95 που µας επιβεβαίωναν ποσό € 2.216.376,81

δηλαδή διαφορά 746.333,86€. 4)Σε επιστολή που µας προσκοµίστηκε από τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου και όχι από συνεργαζόµενο δικηγόρο αναφέρονται: α)αξιώσεις τρίτων, χωρίς συνολική ποσοτικοποίησή τους. Σηµειώνεται ότι για ποσοτικοποιηµένες αξιώσεις τρίτων συνολικού ύψους 450.000,00

ευρώ περίπου δεν έχει σχηµατιστεί καµία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο η τελική έκβασή τους ενώ για τις µη ποσοτικοποιηµένες αξιώσεις τρίτων, κατά δήλωση της διοίκησης, η όποια αρνητική έκβασή τους πρόκειται να

καλυφθεί από αντίστοιχες πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και όχι του νοσοκοµείου, β)αναφορικά µε τη κυριότητα των ακινήτων, κατά δήλωση της διοίκησης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η διαδικασία µεταγραφής των στη ∆.Υ.Π.Ε. Κρήτης.  

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 ∆εκεµβρίου 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. 


