
ΔΗΜΟΣ XIOY
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης
 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.992.770,65 3.799.112,22 1.193.658,43   Ι.  Κεφάλαιο 47.424.955,31

4.992.770,65 3.799.112,22 1.193.658,43 47.424.955,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 24.658.119,12 0,00 24.658.119,12     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 52.718.699,02
     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.870.942,91 1.449.546,33 421.396,58          Mείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 21.026.688,00
     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 14.785.256,30 9.856.030,43 4.929.225,87 31.692.011,02
     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.166.824,51 2.628.393,69 538.430,82
     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 22.253.047,53 7.668.455,52 14.584.592,01
     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 721.780,88 432.500,40 289.280,48
     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 4.798.696,12 3.280.378,27 1.518.317,85
     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 3.002.923,78 1.990.747,80 1.012.175,98
     5.   Μεταφορικά μέσα 2.557.573,07 2.262.506,55 295.066,52
     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.740.275,48 1.348.690,57 391.584,91
     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 19.426.042,90 0,00 19.426.042,90   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 98.981.482,60 30.917.249,56 68.064.233,04      Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον 23.639,65

23.639,65
 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 79.140.605,98
     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.780.568,28
    μείον προβλέψεις υποτίμησης -786.286,30 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 161.827,95

2.994.281,98 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού 161.827,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 71.058.515,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
   ΙΙ. Απαιτήσεις   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.609.770,04      2.   Δάνεια τραπεζών 937.003,08
          Μειον: Προβλέψεις -1.038.752,58 937.003,08

3.571.017,46  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      2. Χρεώστες διάφοροι 528.147,68      1. Προμηθευτές 1.897.004,70

      6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβλων και πιστώσεων 151.835,20      3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων 432.977,51

4.251.000,34      4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 82.856,37
      ΙΙΙ. Χρεόγραφα      5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.645,43
1. Μετοχές 24.054,80      7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση 96.074,12

24.054,80      8. Πιστωτές διάφοροι 1.400.163,55
  ΙV. Διαθέσιμα 3.918.721,68
      1. Ταμείο 3.734,43
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.291.537,70

7.295.272,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ ΔΙΙΙ+ΔIV) 11.570.327,27

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.855.724,76
    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 815.662,50

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
      2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 480.004,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 84.638.163,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε) 84.638.163,22

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 111.550,79       1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 111.550,79
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 85.286.058,33       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 85.286.058,33

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά
   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.862.889,55 κλειόμενης
   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 808.371,17 χρήσεως 2011
   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 13.040.357,54
   Σύνολο 19.711.618,26 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 23.639,65
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 26.465.413,21 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 0,00
   Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -6.753.794,95 Πλεόνασμα  προς διάθεση 23.639,65
   Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 7.219.919,23
   Σύνολο 466.124,28
   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.670.367,04
                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 64.467,55
   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -4.268.710,31
   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  160.266,14
   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 106.877,03
   Μείον:  2.  Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00
   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -4.215.321,20
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.508.266,93
                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.394.644,55

4.902.911,48
   Mείον:   
                1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.367,62
                2. Έκτακτες ζημιές 54.261,33
                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 607.321,68 -663.950,63
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 23.639,65
   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.420.795,99
               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.420.795,99 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) 23.639,65

ΧΙΟΣ 01/08/2017
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6, 11451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Φ.Μ. 998626632

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΔΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΑΠΗ ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΠΗΣ 
ΑΔΤ/ΑΑ498248 ΑΔΤ/ΑΗ435767 ΑΔΤ/ ΑΗ935006 ΑΔΤ/ Χ374882

Α.Α.ΟΕΕ 8588 Α.Α. ΟΕΕ 111599
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΔΤ / ΑΙ 007883
Α.Α. ΟΕΕ 8256

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων: 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του “ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Καλδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3466/2006 όπως ισχύει). 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 και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. 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 θέματα: 1) Για μέρος των παγίων στοιχείων και των τίτλων πάγιας επένδυσης, δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την πληρότητα, την κυριότητα και την ορθή απεικόνιση τους στον 
ισολογισμό. 2) Δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την ανακτησιμότητα ποσού 164.165,75, που αφορά έλλειμμα ταμείου, του πρώην Δήμου Ομηρούπολης και περιλαμβάνεται στο κονδύλι  «Χρεώστες διάφοροι». 3) Από τον έλεγχο 
μας προέκυψε ότι, μέρος καταλογιστικών πράξεων των οικονομικών επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά φυσικών προσώπων (υπαλλήλων και Δημάρχων), ποσού 587.668,07 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων, που εκδόθηκαν το 
2012 και αφορούν σε έλλειμμα της περιόδου 1999-2006, δεν έχουν απεικονιστεί στα λογιστικά βιβλία του Δήμου Χίου, ως απαιτήσεις (κατά αυτών των φυσικών προσώπων) και αντίστοιχα ως ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς διάφορους 
και οφειλόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Με την από 6463/07.10.2015 απόφαση, σε ελάσσονα Ολομέλεια, του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 3734/2014 απόφασης του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με την οποία καταλογίζονταν τα παραπάνω ποσά. 4) Οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων δεν συνδέονται με τα αντίστοιχα πάγια που έχουν επιχορηγηθεί, με συνέπεια να μη μπορέσουμε να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλεια 
για τον υπολογισμό των αναλογουσών αποσβέσεων των επιχορηγήσεων κατά την κλειόμενη χρήση. 5) Δεν λάβαμε επιστολή από το σύνολο των νομικών συμβούλων του Δήμου για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού καθώς και σχετικά με 
την κυριότητα των ακινήτων και για τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Δήμου καθώς και για την κυριότητα επί του συνόλου των ακινήτων 
και για τυχόν εμπράγματα βάρη επ’ αυτών. 

Γνώμη με Επιφύλαξη: 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 4 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 5, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Χίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
και το ΠΔ 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων:
α) Επαληθεύσαμε την συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 
β) Ο πρώην Δήμος της Χίου τηρούσε από 01/01/2003 λογιστικά βιβλία με την διπλογραφική λογιστική μέθοδο, ενώ από τους άλλους επτά Καποδιστριακούς Δήμους που ενοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον Καλλικρατικό νόμο οι πέντε από 
αυτούς δεν τηρούσαν διπλογραφική λογιστική μέθοδο, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111



 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261


