1ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ"
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008
3η Υρήση (01/01/2008 - 31/12/2008)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2008
Αμία θηήζεωο
Απνζβέζεηο
Αλαπόζβ.αμία

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4. Μερ/ηα-Σερλ. Δγθ/ζεηο θαη ινηπόο κερ/θόο εμνπιηζκόο
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε-πξνθαηαβνιέο
ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ)

Πνζά πξνεγνπκ. ρξήζεωο 2007
Αμία θηήζεωο
Απνζβέζεηο
Αλαπόζβ.αμία

31.232,74

20.247,39

10.985,35

29.911,84

13.330,89

31.232,74

20.247,39

10.985,35

29.911,84

13.330,89

42.951.599,30
7.286.744,09
5.100.133,19
34.715,30
2.150.206,86
0,00

0,00
1.748.818,59
3.051.608,32
34.715,28
1.599.208,38
0,00

42.951.599,30
5.537.925,50
2.048.524,87
0,02
550.998,48
0,00

42.951.599,30
7.286.744,09
3.683.747,89
34.715,30
1.687.338,27
0,00

0,00
1.165.879,06
2.385.154,83
34.715,28
1.082.884,05
0,00

57.523.398,74

6.434.350,57

51.089.048,17

55.644.144,85

4.668.633,22

16.580,95
16.580,95

42.951.599,30
6.120.865,03
1.298.593,06
0,02
604.454,22

ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Πνζά θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2008

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ι. Κεθάλαιο

32.837.288,13

32.449.856,82

ΙΙΙ. Γιαθορές αναπροζαρμογής και επιτορηγήζεις επενδύζεων-Γωρεές παγίων
4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
4.217.902,33
Mεηνλ απνζβεζζείζεο επηρνξεγήζεηο
1.321.358,30

4.641.938,13

2.896.544,03

3.713.907,38

-27.286.764,35

-11.687.591,26

8.447.067,81

24.476.172,94

0,00
0,00

119.756,15
119.756,15

130.086.974,45
117.560,56
97.630,23
0,00
130.302.165,24

89.514.934,43
113.588,57
90.589,41
0,00
89.719.112,41

172.434,99

147.976,32

928.030,75

IV. Αποηελέζμαηα εις νέο
Τπόινηπν εηο λένλ

0,00
50.975.511,63
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+ΑΗΗΗ+ΑIV)

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ)

Πνζά πξνεγνπκ.
ρξήζεωο 2007

51.089.048,17

50.975.511,63
B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ι. Aποθέμαηα

1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκ.πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

2.253.287,60

4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, Αλαιώζηκα Τιηθά, Αληαιιαθηηθά παγίσλ

1.771.746,07 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

2.253.287,60
ΙΙ. Απαιηήζεις
1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μείνλ:Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
ΙV. Γιαθέζιμα
1. Σακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

54.212.086,37
1.952.674,88

1.771.746,07
40.644.910,48
838.316,50

52.259.411,49

39.806.593,98

ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις
1. Πξνκεζεπηέο
5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
8. Πηζησηέο δηάθνξνη
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ)

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓIV)

23.768,32
5.128.528,02
5.152.296,34
59.664.995,43

23.768,32
3.510.229,63
3.533.997,95
45.112.338,00

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

28.156.639,09

18.358.587,24

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)

138.921.668,04

114.463.017,82

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)

138.921.668,04

114.463.017,82

ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ ΣΑΞΕΩ ΥΡΕΩΣΘΚΟΘ
2. Χξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ

151.198.997,95

111.188.344,18

ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ ΣΑΞΕΩ ΠΘΣΩΣΘΚΟΘ
2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Δεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ

151.198.997,95

111.188.344,18

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ημειώζεις:
1. Η αμία ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ (Γ -ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οηθόπεδα" θαη (Γ-ΙΙ-3) "Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα" ηεο απνγξαθήο έλαξμεο (1.1.2006) πξνζδηνξίζηεθαλ όπσο νξίδεηαη από ην ΠΔ 146/2003 κε βάζε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθη λήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
2. Όπσο νξίδεηαη κε ηελ παξ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3527/2007 (ΦΕΚ25),ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3329/200 5 (ΦΕΚ 81 Α'), ην ζύλνιν ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξηήιζε θαηά θπξηόηεηα ζηελ 1ε Υ.ΠΕ. Αηηηθήο, ρσξί ο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ, πξάμεο ή
ζπκβνιαίνπ θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θιεξνλνκηώλ, θιεξνδνζηώλ θαη δσξεώλ.
3. Η θιεηόκελε ρξήζε αθνξά ηελ ηξίηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία ην Ννζνθνκείν ηήξεζε δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 146/2003 θαη ηνπ Ν.3329/2005.
Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξνθύςνπλ ζε θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Έλαξμεο ζα ηαθηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε 8 ηεο παξαγξάθνπ 1.1.108 ηνπ Π.Δ. 146/2003.
4. Σηα θνλδύιηα ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Χξήζεσο "Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ", "έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο" θαη ηζόπν ζα ζηα "Άιια έζνδα" πεξηιακβάλεηαη θαη πνζό € 45.442.679,19, πνπ αθνξά ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ δηόηη
θαιύπηεηαη απεπζείαο από ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΥΡΖΔΧ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2008
Η.Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο
1. Δζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

ύλνιν
Μείνλ: 1. Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
2. Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ - αλαπηύμεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο
Πιένλ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

20.668.759,58
0,00

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (έιιεηκκα)
Μείνλ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ (έιιεηκκα)

49.397.667,24
86.033.802,54
-36.636.135,30
39.715.558,45
3.079.423,15
18.105.822,67
0,00

20.668.759,58
-15.540.911,52

169.638,30

Μείνλ: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο

0,00

453.278,73
439.692,02
119.756,15
4.670,97
121.597,42
1.114.358,38

Καζαξά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) ρξήζεσο
(+) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Τπόινηπν εηο λένλ

Πνζά
πξνεγνπκ.
ρξήζεωο 2007

-15.599.173,09
-11.687.591,26
-27.286.764,35

-12.139.105,62
451.514,36
-11.687.591,26

18.105.822,67
-15.026.399,51

90.852,95
169.638,30
-15.371.273,22

0,00

1.012.726,90

475.801,32
3.923.992,23
0,00

4.399.793,55

1.240.626,77

23.379,86
741.656,25
838.316,50

1.603.352,61

-227.899,87

90.852,95
-14.935.546,56

2.796.440,94

-15.599.173,09
1.772.633,85
1.772.633,85

Πνζά
θιεηόκελεο
ρξήζεωο 2008

Πνζά πξνεγνπκ. ρξήζεωο 2007
53.278.519,49
95.013.831,34
-41.735.311,85
46.863.159,91
5.127.848,06

Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο
Πιένλ: Αιια έζνδα

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ (κείνλ): Δθηαθηα απνηειέζκαηα
1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ
ΜΔΗΟΝ:
1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
4. Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

-12.139.105,62
1.583.950,77
1.583.950,77

0,00
-15.599.173,09

0,00
-12.139.105,62

Αζήλα, 29/12/2010

Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΑΝΖ

Η ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΣΡΘΑ

ΘΔΟΓΧΡΑ ΚΑΜΒΤΖ

O ΤΝΣΑΞΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ.
ΣΕΩΡΣΕ 30-32, 106-82 ΑΘΖΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139
Γ.Ο.Τ. ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΜ ΟΔΔ 480/2003

Ο Π.Ο.Τ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΑΒΑΡΗΑ
ΑΓΣ /  609325
Αξ. Αδείαο 9592/2000

ΑΓΓΔΛΟ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

EKΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ
Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
Έθζεζε επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ: Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ
ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε Διεγθηή: Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππόςε καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο (ΠΓ
146/2003).Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε
ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε
ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε: Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ησλ απαηηήζεσλ από ηελ πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ απνζηείιακε, ζε νθεηιέηεο (αζθαιηζηηθά ηακεία), επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο γηα απαηηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 52.364.706,87 (πνζνζηό 96,59%
επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ νθεηιεηώλ). Μέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο έθζεζεο καο δελ είρακε ιάβεη θακία απάληεζε. 2) Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ησλ πξνκεζεπηώλ απνζηείιακε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο γηα ππνρξεώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 83.954.761,70 (πνζνζηό 64,54% επί ηνπ ζπλνιηθνύ
πνζνύ ησλ πξνκεζεπηώλ). Μέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο έθζεζεο καο είρακε ιάβεη απαληήζεηο γηα ππνρξεώζεηο πνζνύ € 17.611.530,59 , γηα ηηο νπνίεο νη πξνκεζεπηέο επηβεβαίσζαλ όηη ην Ννζνθνκείν ηνπο νθείιεη πνζό κεγαιύηεξν θαηά € 25.473,67. 3) Γηαηεξνύκε επηθύιαμε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ πνζνύ
ησλ Απνζεκάησλ θαη ηνπ Κόζηνπο Αγαζώλ θαη Τπεξεζηώλ, επεηδή δελ απνγξάθνληαη ηα απνζέκαηα ηέινπο ρξήζεσο ζηηο θιηληθέο θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 4) Γε ιάβακε απαληεηηθή επηζηνιή από ηνπο Ννκηθνύο ύκβνπινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε : α) ηα αθίλεηα πνπ έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ ην
Ννζνθνκείν θαη β) ηπρόλ πθηζηάκελεο εθθξεκείο δίθεο. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ ύπαξμε ηπρόλ εκπξάγκαησλ βαξώλ επί ησλ αθηλήησλ θαζώο θαη γηα ηελ ύπαξμε ηπρόλ αγσγώλ ηξίησλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ 5) Γελ πθίζηαηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Γλώκε κε επηθύιαμε: Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2008 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίοσ 2010
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