
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων 235.023,96 219.773,17 15.250,79 232.311,81 212.034,08 20.277,73 Ι. Κεφάλαιο

235.023,96 219.773,17 15.250,79 232.311,81 212.034,08 20.277,73 1. Καταβεβληµένο 4.322.343,50 4.322.343,50

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-∆ωρεές παγίων
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποήσεις    3. ∆ωρεές παγίων 0,98 0,93

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 1.691.851,08  4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 5.109.706,80 4.735.286,94

Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων 0,00 1.691.851,08 - 1.691.851,08 1.691.851,08 - 1.691.851,08 5.109.707,78 4.735.287,87

2. Αγροί, Φυτείες, ∆άση 101.213,54 0,00 101.213,54 101.213,54 0,00 101.213,54

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 6.204.694,21 2.386.074,10 3.818.620,11 6.200.333,12 2.075.705,17 4.124.627,95

4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός µηχ.εξοπλ. 4.171.573,25 3.497.390,19 674.183,06 4.001.567,83 3.295.096,95 706.470,88 ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια
5. Μεταφορικά µέσα 25.210,68 19.073,66 6.137,02 25.210,68 17.088,16 8.122,52 3. ∆ιαφορά από ρυθµ. του άρθου 27 Ν.3867/2010 3.417.726,46 0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.281.154,64 1.215.906,64 65.248,00 1.254.066,68 1.161.410,12 92.656,56

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 3.374.011,57 0,00 3.374.011,57 3.032.910,40 0,00 3.032.910,40

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 16.849.708,97 7.118.444,59 9.731.264,38 16.307.153,33 6.549.300,40 9.757.852,93 ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο

 Υπόλοιπο πλεονασµάτων εις νέο 11.676,09 12.026.642,01

11.676,09 12.026.642,01

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) 9.731.264,38 9.757.852,93

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 12.861.453,83 21.084.273,38

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιµα υλικά

    Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 1.265.127,71 1.461.473,85 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.265.127,71 1.461.473,85 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

 1. Προµηθευτές 4.238.615,76 6.300.978,03

ΙΙ. Απαιτήσεις  5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 18.193,30 20.577,44

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 4.533.161,22 10.965.171,46  8. Πιστωτες διαφοροι 441.906,53 15.221.140,32

    Μείον: Προβλέψεις -372.291,71 -372.291,71 10.592.879,75 4.698.715,59 21.542.695,79

    Μείον: Επιχ/σεις έναντι απαιτήσεων -1.589.979,00 2.570.890,51

2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόµενες ασχολίες 645.766,67 13.896.260,98

5. Χρεώστες ∆ιάφοροι 77.347,49 77.487,33  Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 4.698.715,59 21.542.695,79

    Μείον: Προβλέψεις -72.829,58 4.517,91

3.221.175,09 24.566.628,06

IV.∆ιαθέσιµα
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 648.501,67 3.278.204,96

648.501,67 3.278.204,96

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 5.134.804,47 29.306.306,87

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.'Εξοδα επόµενων χρήσεων 378,36 717,15 1.Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.815,51 3.067,01

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.830.250,99 3.620.431,65 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 148.964,06 75.550,15

2.830.629,35 3.621.148,80 151.779,57 78.617,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 17.711.948,99 42.705.586,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 17.711.948,99 42.705.586,33

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 4,69 8,91 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 4,69 8,91

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 17.578.684,39 29.232.494,22 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµοσίου Λογιστικού 17.578.684,39 29.232.494,22

3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων κ' εµπράγµατων ασφαλειών 133.984,22 150.659,43 3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων κ' εµπράγµατων ασφαλειών 133.984,22 150.659,43

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 238.202,21 106.285,19 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 238.202,21 106.285,19

17.950.875,51 29.489.447,75 17.950.875,51 29.489.447,75

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6.330.310,54 5.854.587,97 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως 1.781.649,46 13.410.924,06

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 16.701.567,65 18.166.792,05

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεόνασµα) 

προηγούµενων χρήσεων 12.026.642,01 -1.367.273,61

Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -10.371.257,11 -12.312.204,08
Μείον : Ποσά µεταφερόµενα σε λογ. διαφ. από 

επιχορηγήσεις του Ν.3867/2010 -13.780.584,16

Πλέον : Άλλα έσοδα 13.532.000,69 14.980.327,79 Σύνολο 27.707,31 12.043.650,45

Σύνολο 3.160.743,58 2.668.123,71 ΜΕΙΟΝ :

Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.852.088,85 3.972.925,72 1. Φόρος εισοδήµατος 16.031,22 17.008,44

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές ) εκµεταλλεύσεως -691.345,27 -1.304.802,01 Έλλειµά/Πλεόνασµα εις νέον 11.676,09 12.026.642,01

Πλέον :

4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 49.216,25 25.740,10

49.216,25 25.740,10

Μείον :

3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 2.682,63 2.682,63 46.533,62 56,54 56,54 25.683,56

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -644.811,65 -1.279.118,45

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 231.630,51 15.016.903,60

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 2.283.153,35 87.288,45

2.514.783,86 15.104.192,05

Μείον :

1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 0,00 0,00

2. Έκτακτες Ζηµίες 32,21 1.146,45

3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 88.290,54 88.322,75 2.426.461,11 413.003,09 414.149,54 14.690.042,51

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 1.781.649,46 13.410.924,06
Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 606.359,66 698.130,45

Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες

 στο λειτουργικό κόστος 606.359,66 0,00 698.130,45 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.781.649,46 13.410.924,06

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
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ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8η Οικονοµική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2011) Ποσά σε Ευρώ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β΄Πε.Σ.Υ.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

2) Για τη χρήση 2011 εφαρµόστηκαν οι µειωµένοι συντελεστές απόσβεσης σύµφωνα µε το Π.∆. 299/03 όπως και στις προηγούµενες χρήσεις.

3) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσµατα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συµπεριλήφθηκε ποσό ύψους 12.859.613,70 € 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 αγαθων & Υπηρ." και της κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών κι υπηρεσιών" συµπεριλήφθηκε ποσό ύψους 41.730,96€, που αφορά το κόστος νοσηλείας ανασφάλιστων που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους για το 2011 .

5) Με βάση το άρθρο 27 του Ν. 3867/10 διαγράφονται οι απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου) λόγω εκχώρησης στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. To ύψος των εν λόγω απαιτήσεων αντίστοιχα είναι , 2.236.428,30 €, 200.699,77€, 1.999.874,26€, 5.609.719,01€, 316.136,36€.

6) Στα κονδύλια του Ισολογισµού ¨Λοιποί λογαριασµοί τάξεως¨ συµπεριλήφθηκε ποσό ύψους 238.202,21 € το οποίο αφορά 131.917,02 € το κόστος νοσηλείας και φαρµάκων των απόρων και των οικονοµικά αδυνάτων του 2011, 106.285,19 € του 2010. Επίσης στο κονδύλι του Ενεργητικού "Απαιτήσεις Μείον προβλέψεις" στη χρήση του 2010 έγινε

πρόβλεψη διαγραφής των απαιτήσεων των απόρων και των οικονοµικά αδυνάτων έως και το 2009 συνολικού ύψους € 372.291,71. Η πρόβλεψη θα αντιλογιστεί µε µεταγενέστερη απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου περί διαγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.

7) Στο λογαριασµό «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαµβάνεται συµψηφιστικά και πιστωτικό υπόλοιπο ποσού ύψους € 1.589.979,00. 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.

8) Στο κονδύλι του Ισολογισµού : «∆ιαφορά από ρύθµιση του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010» συµπεριλήφθηκε ποσό ύψους 3.417.726,46 €. Αυτό αφορά την καθαρή ωφέλεια που είχε το Νοσοκοµείο από : α) τη ρύθµιση χρεών µε οµόλογα προς προµηθευτές, που ανήλθε στο ποσό των 13.780.584,16 € και β) τη διαγραφή 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 10.362.857,70€.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Νόµιµων Ελεγκτών 
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου 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) Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου 

του κονδυλίου ∆.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ποσού ευρώ 4.533 χιλ. αποστείλαµε επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού ευρώ 4.074 χιλ. (ποσοστό 
89,87% επί του συνόλου). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου µας είχαµε λάβει επιβεβαιωτικές επιστολές για απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 290 χιλ από τις οποίες προκύπτει ότι οι απαιτήσεις του 
Νοσοκοµείου είναι µικρότερες κατά ποσό ευρώ 57 χιλ.. Αντιθέτως δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 3.784 
χιλ και συνεπώς διατηρούµε σχετική επιφύλαξη ως προς το ακριβές ύψος των απαιτήσεων αυτών. 2) Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του κονδυλίου Γ.ΙΙ.1. «Προµηθευτές» ποσού ευρώ 4.239 χιλ. αποστείλαµε 
επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού ευρώ 3.561 χιλ.  (ποσοστό 84,01% επί του συνόλου). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου µας είχαµε λάβει επιβεβαιωτικές επιστολές για υποχρεώσεις 
συνολικού ποσού ευρώ 1.521 χιλ. από τις οποίες προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις του Νοσοκοµείου, προς τους συγκεκριµένους προµηθευτές, είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ευρώ 12 χιλ. 3) ∆εν παραβρεθήκαµε στην φυσική 

απογραφή των αποθεµάτων του Νοσοκοµείου, διότι η ανάθεση του ελέγχου σε εµάς έγινε σε χρόνο µεταγενέστερο της 31ης ∆εκεµβρίου 2011. ∆εν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση επαρκών ελεγκτικών τεκµηρίων, µε 
λοιπές εναλλακτικές διαδικασίες και κατά συνέπεια τηρούµε επιφύλαξη για την ακρίβεια του υπολοίπου του λογαριασµού των αποθεµάτων αξίας ευρώ 1.265 χιλ.. ∆εδοµένου ότι τα αποθέµατα συµµετέχουν στον 
προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης, δεν µπορέσαµε να διαπιστώσουµε εάν θα ήταν αναγκαίες προσαρµογές αναφορικά µε το «Κόστος αγαθών και υπηρεσιών» για την ελεγχόµενη χρήση στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 4) Από την επιστολή που µας προσκοµίστηκε από τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου και όχι από το Νοµικό Σύµβουλο ή  συνεργαζόµενο δικηγόρο, προκύπτει ότι υφίστανται αξιώσεις τρίτων κατά του 
Νοσοκοµείου, συνολικού ύψους 2.159 χιλιάδων ευρώ περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί καµία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο η 
τελική έκβασή τους . Πέρα αυτών από την επιστολή προκύπτει ότι υφίστανται και λοιπές αξιώσεις κατά του Νοσοκοµείου, η συνολική αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται. Κατά συνέπεια τηρούµε επιφύλαξη ως προς τις 

ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν για το Νοσοκοµείο και τις επίδραση αυτών στα αποτελέσµατα και την Καθαρή Θέση του Νοσοκοµείου κατά το χρόνο που θα γίνουν οριστικώς αποδεκτές οι 
αξιώσεις των εναγόντων από τα αρµόδια δικαστήρια. Επιπροσθέτως, δεν λάβαµε καµία ενηµέρωση για την τυχούσα ύπαρξη βαρών επί των ακινήτων του Νοσοκοµείου και  κατά συνέπεια τηρούµε σχετική επιφύλαξη επ’ 

αυτού. Γνώµη µε Επιφύλαξη: Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αγίου Νικολάου 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: 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) ∆εν τηρήθηκαν οι λογαριασµοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως (οµάδα 9), όπως προβλέπεται από το 

Π.∆. 146/2003. 2) Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσής µας έχει καταλογιστεί αλλά δεν έχει αποδοθεί η εισφορά 1% επί των βεβαιωθέντων εσόδων του Νοσοκοµείου υπέρ της ΥΠΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3329/2005 (περίπτωση γ’) συνολικού ποσού ευρώ 22,3 χιλ. 3) Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκοµείου εµφανίζει αδυναµίες και ως εκ τούτου χρήζει προσαρµογών και βελτιώσεων. 4) ∆εν 
υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του εξοπλισµού και των αποθεµάτων του Νοσοκοµείου. Άλλο Θέµα: Oι οικονοµικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου για τη χρήση 

που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι εξέφρασαν γνώµη µε επιφύλαξη την 5η Ιουλίου 2011 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως, 
εξαιτίας των παρακάτω θεµάτων: 1) ∆ιατηρούν επιφύλαξη για το ύψος απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ποσού € 10.254.462,18. 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 Παθητικού «Προµηθευτές» απέστειλαν επιστολές για υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 4.080.956,62 (ποσοστό 65%). Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσης τους, είχαν λάβει απαντήσεις για υποχρεώσεις 
ποσού € 1.470.042,95 που τους επιβεβαίωναν ποσό € 2.216.376,81 δηλαδή διαφορά € 746.333,86. 4) Της µη λήψης ενηµερωτικής επιστολής από Νοµικό Σύµβουλο του Νοσοκοµείου αλλά από τη ∆ιοίκηση αυτού για 

τυχόν εκκρεµείς αγωγές Τρίτων κατά του Νοσοκοµείου, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσµα να µην καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί το ύψος της ενδεχόµενης ζηµιάς από διεκδικούµενες αποζηµιώσεις και την 
επίδραση αυτής στα αποτελέσµατα και την Καθαρή Θέση του Νοσοκοµείου. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων : Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως ορίζεται µε το άρθρο 27 του Ν. 3599/2007 και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών.  
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