
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία      χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6.331.704,23 5.465.401,95 866.302,28 6.224.459,70 5.168.850,45 1.055.609,25   Ι.  Κεφάλαιο 42.404.946,60 42.692.082,25

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 24.722.428,79 0,00 24.722.428,79 24.722.428,79 0,00 24.722.428,79     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 60.871.854,82 58.448.113,97

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 3.953.816,59 1.919.222,81 2.034.593,78 3.953.816,59 1.683.526,62 2.270.289,97          Mείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 29.712.609,84 26.291.193,69

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 16.525.930,42 11.349.636,37 5.176.294,05 16.437.144,72 10.591.803,32 5.845.341,40 31.159.244,98 32.156.920,28

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.405.463,98 2.782.700,51 622.763,47 3.405.463,98 2.706.278,12 699.185,86

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 25.948.125,87 11.513.454,73 14.434.671,14 25.612.812,05 9.553.707,39 16.059.104,66   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 855.791,32 559.608,45 296.182,87 721.780,88 492.039,63 229.741,25      Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο -1.799.992,61 -1.114.086,72

     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 8.411.475,87 4.309.200,29 4.102.275,58 8.283.419,03 3.780.895,56 4.502.523,47      Υπόλοιπο ελλειμμάτων/πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων -1.090.447,07 23.639,65

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 3.004.431,78 2.441.515,07 562.916,71 3.002.923,78 2.217.949,02 784.974,76 -2.890.439,68 -1.090.447,07

     5.   Μεταφορικά μέσα 2.763.125,87 2.449.311,56 313.814,31 2.557.573,07 2.373.447,03 184.126,04

     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.010.643,43 1.687.616,75 323.026,68 1.880.580,08 1.531.308,38 349.271,70 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 70.673.751,90 73.758.555,46

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 6.969.992,57 0,00 6.969.992,57 6.070.301,48 0,00 6.070.301,48

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 98.571.226,49 39.012.266,54 59.558.959,95 96.648.244,45 34.930.955,07 61.717.289,38 Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
     1. Προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω έξοδου από 

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες          την υπηρεσία 188.258,22 188.258,22

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.778.568,28 3.827.288,28 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
                Μείον:  Προβλέψεις για υποτίμηση (1.227.259,55) (978.170,50)   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.551.308,73 2.849.117,78      2.   Δάνεια τραπεζών 810.431,30 962.036,81

        Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 62.110.268,68 64.566.407,16

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      1. Προμηθευτές 1.148.406,77 2.049.518,70

   ΙΙ. Απαιτήσεις      3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων 76.346,30 213.534,20

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 8.056.846,42 7.312.508,22      5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 76.134,34 87.153,78

      4.   Μείον: Προβλέψεις (3.661.952,40) 4.394.894,02 (3.838.687,54) 3.473.820,68      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.188,83 7.677,43

      5.   Χρεώστες διάφοροι 565.401,36 565.289,28      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρήση 77.974,86 0,00

      6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβλων και πιστώσεων 0,00 120.991,48      8. Πιστωτές διάφοροι 1.034.744,84 1.673.838,84

4.960.295,38 4.160.101,44 2.417.795,94 4.031.722,95

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.228.227,24 4.993.759,76

      ΙΙΙ. Χρεόγραφα

      1.   Μετοχές 1.528,45 24.054,80

  ΙV. Διαθέσιμα

      1. Ταμείο 4.215,49 2.886,14

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.758.829,52 7.803.277,91

5.763.045,01 7.806.164,05

      Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 10.723.340,39 11.966.265,49

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 746.792,78 1.674.350,84     2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 357.995,22 346.114,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 74.448.232,58 79.286.687,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 74.448.232,58 79.286.687,54

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 46.393.356,72 59.928.917,57       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 46.393.356,72 59.928.917,57

Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
   1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.900.682,95 5.800.894,07 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -1.799.992,61 -1.114.086,72

   2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 1.209.265,52 2.099.618,86
Πλέον (ή μείον): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων/πλεονασμάτων) 

προηγ. χρήσεων
-1.090.447,07 23.639,65

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 8.222.712,26 8.382.211,43 Έλλειμμα  εις νέον -2.890.439,68 -1.090.447,07

   Σύνολο 15.332.660,73 16.282.724,36

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 22.882.611,34 27.496.325,86

   Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (7.549.950,61) (11.213.601,50) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 7.400.083,43 8.637.363,98

   Σύνολο (149.867,18) (2.576.237,52)

   Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.720.652,83 6.874.081,47

                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 53.143,02 5.773.795,85 53.143,02 6.927.224,49 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ
   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (5.923.663,03) (9.503.462,01) ΑΔΤ/ ΑΕ936157

   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  266.566,15  1.402.256,30

   Μείον:  2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 249.089,05 0,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Μείον:  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 101.209,89 (83.732,79) 76.666,60 1.325.589,70

   Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (6.007.395,82) (8.177.872,31)

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.553.214,74 4.284.768,41

                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 588.911,79 4.856.184,69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΝΤΑΚΗΣ
                4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 176.735,14 0,00 ΑΔΤ/ ΑΑ499958

5.318.861,67 9.140.953,10

   Mείον:   

                2. Έκτακτες ζημίες  511.262,10 184.972,72

                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 600.196,36 1.111.458,46 4.207.403,21 1.892.194,79 2.077.167,51 7.063.785,59

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) (1.799.992,61) (1.114.086,72)

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.377.862,97 5.388.616,58

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.377.862,97 0,00 5.388.616,58 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ (1.799.992,61) (1.114.086,72) ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΠΗΣ 

ΑΔΤ/Χ374882  Α.Α. ΟΕΕ 111599 ΑΔΤ/ΑΙ 007883  Α.Α. ΟΕΕ 8256

           Χίος, 21/1/2020     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6, 11451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Α.Φ.Μ. 998626632 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΑΔΤ/ ΑΜ933677

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΑΠΗ
ΑΔΤ/ ΑΗ935006

ΔΗΜΟΣ XIOY
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 34951

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Χίου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 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 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Για το κονδύλι του Πάγιου Ενεργητικού «Γ-ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις», δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την πληρότητα, την κυριότητα και την ορθή απεικόνιση τους στον

ισολογισμό. 2) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, εμπορικές απαιτήσεις από διάφορους οφειλέτες του Δήμου συνολικού ποσού € 4.790 χιλ. περίπου και συνεπώς διατηρούμε

επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 3) Για απαιτήσεις συνολικού ύψους € 310.488,59 οι οποίες διεγράφησαν στη χρήση 2015, δε διενεργήθηκε σχετική ισόποση πρόβλεψη

γεγονός που έχει ως συνέπεια, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 310.488,59. 4) Δεν αποκτήσαμε εύλογη διασφάλιση για την ανακτησιμότητα ποσού € 164.165,75, που αφορά έλλειμμα

ταμείου του πρώην δήμου Ομηρούπολης και περιλαμβάνεται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ-5 «Χρεώστες Διάφοροι». 5) 'Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο λογαριασμός του Παθητικού Α.ΙΙΙ-2 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ποσού € 31.159 χιλ. περίπου, δεν

παρακολουθείται αναλυτικά ανά πάγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2.2.404 του Π.Δ. 315/1999, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ορθότητα υπολογισμού των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων για την κλειόμενη χρήση ποσού € 4.553 χιλ. που

απεικονίζεται στο κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσεως «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα», όσο και το υπόλοιπο του λογαριασμού του Παθητικού «Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού». 6) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές

επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σε προμηθευτές συνολικού ποσού € 104 χιλ. Επιπλέον, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν διαγραφές υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 202,3 χιλ. Λόγω των ανωτέρω, διατηρούμε

επιφύλαξη σχετικά με το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεων του Δήμου και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα παρούσας και προηγούμενων χρήσεων, καθώς και τα ίδια κεφάλαια του. 7) Μέχρι συντάξεως της παρούσας έκθεσης, δεν είχαμε λάβει

απαντητικές επιστολές από την νομική υπηρεσία του Δήμου και από το σύνολο των νομικών συμβούλων του σχετικά με την κυριότητα των ακίνητων την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί αυτών, καθώς και για αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά

του Δήμου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα.

Ο Δήμος Χίου, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλιστικά από της συστάσεως του, για άμεσους, έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των

προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό ή ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση

του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες

Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην

Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για αρνητική γνώμη.

Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στην γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η οργανωτική δομή και λειτουργία του δήμου στο οικονομικό διαχειριστικό κύκλωμα παρουσιάζει αδυναμίες και κενά, με

ενδεχόμενους κινδύνους όπως τεκμηριώνεται από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση ελέγχου. Αυτές οι αδυναμίες σχετίζονται με την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό από την άποψη των απαιτούμενων ειδικών προσόντων, τις υποδομές

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών συστημάτων, τη λογιστική οργάνωση και τον σχεδιασμό των αναλυτικών λογιστικών εφαρμογών, τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου, αλλά κυρίως αποτελεί πρόβλημα οργανωτικής δομής.

Άλλο θέμα Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 26η Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου με

επιφύλαξη εξαιτίας α) της μη απόκτησης εύλογης διασφάλισης για την πληρότητα, την κυριότητα και την ορθή απεικόνιση τους στον ισολογισμό μέρους του κονδυλίου του Παγίου Ενεργητικού «II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις» β) της μη λογιστικής απεικόνισης στα

βιβλία του Δήμου, απαιτήσεων ποσού € 587 χιλ. περίπου πλέον των προσαυξήσεων, οι οποίες αφορούν καταλογιστικές πράξεις των οικονομικών επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά φυσικών προσώπων (υπαλλήλων και Δημάρχων), οι οποίες

εκδόθηκαν το 2012 και αφορούν σε έλλειμμα της περιόδου 1999-2006 γ) της μη εύλογης διασφάλισης για τον υπολογισμό των αναλογουσών αποσβέσεων των επιχορηγήσεων της χρήσης 2012, λόγω μη σύνδεσης αυτών με τα αντίστοιχα πάγια δ) της μη

επαλήθευσης με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεων σε προμηθευτές συνολικού ποσού € 1.449 χιλ. περίπου ε) της μη επαλήθευσης με ελεγκτικές διαδικασίες και απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια του κόστους

μισθοδοσίας που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 και στ) της αδυναμίας προσδιορισμού α) ύπαρξης αγωγών τρίτων κατά του Δήμου 2) κατοχής κυριότητας επί του συνόλου των ακινήτων καθώς και 3) ύπαρξης τυχόν εμπράγματων βαρών επ’ αυτών

λόγω μη λήψης επιστολών από το σύνολο των νομικών συμβούλων του Δήμου.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε

λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη

είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην

Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού

ελέγχου του Δήμου.

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,συμπεριλαμβανομένωντωνγνωστοποιήσεων,καθώςκαιτοκατάπόσοοι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε

κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της

χρήσης που έληξε την 31/12/2013. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Χίου και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής..

β) Ο Δήμος Χίου άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 01/01/2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ.

315/1999).

K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
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