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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία Κτήσης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
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Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

6.189,40
6.189,40

3.975,38
3.975,38

2.214,02
2.214,02

6.189,40
6.189,40

3.237,38
3.237,38

2.952,02
2.952,02 1. Καταβλημένο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακίνητοποιησεις υπό εκτέλεση

230.930,19
230.930,19

230.930,19
230.930,19

974.695,82

1.037.648,00

974.695,82

1.037.648,00

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)
53.906,19
11.990,00
156.414,93
277.508,31
499.819,43
499.819,43

Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

4.469,91
4.316,40
139.912,60
148.698,91
148.698,91

49.436,28
7.673,60
16.502,33
277.508,31
351.120,52
351.120,52

3.801,93
11.990,00
64.307,42
165.371,36
245.470,71
245.470,71

3.801,36
2.398,00
47.657,86

0,57 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
9.592,00 Επενδύσεων Δωρεές παγίων
16.649,56 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
165.371,36
191.613,49
191.613,49

53.857,22
53.857,22

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

175,00
175,00

Προβλέψεις για υποτιμήσεις

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
V Αποτελέσματα είς νέο
1. Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης εις νέο
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
175,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
175,00

175,00
175,00
175,00
175,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

351.295,52

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Αποθέματα
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

69.123,38

24.941,77 2. Λοιπές προβλέψεις

69.123,38

24.941,77 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

138.716,88

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
84.638,51 1. Προμηθευτές
419,60 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
85.058,11 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

84.638,51
138.716,88
288,00
139.004,88

ΙΙΙ Χρεόγραφα
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο

79,53

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών

402.272,22

448.329,51

1.607.898,23

1.716.907,70

180.648,19

187.493,83

88.461,61
269.109,80

0,00
187.493,83

245.119,79
0,00
385,53
14.367,82
259.873,14
259.873,14

159.482,42
0,00
0,00
57.916,93
217.399,35
217.399,35

206.335,07
206.335,07

146.470,89
146.470,89

2.343.216,24

2.268.271,77

4.824,84

5.115,84

191.788,49 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξοδου από την υπηρεσία

ΙI Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι

155,07 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.545.928,79
1.546.008,32
1.754.136,58

1.590.428,05 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.590.583,12 2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
1.700.583,00

235.570,12
235.570,12
2.343.216,24

372.948,26
372.948,26
2.268.271,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
5.115,84 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και
εμπραγμάτων ασφαλείων

4.824,84

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2017 Eως: 31/12/2017

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2017 Eως: 31/12/2017
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Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

84.790,96
0,00

Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα η έλλειμα)
εκμεταλλεύσεως

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016

3.846.369,01
3.831.277,76
15.091,25

2.981.265,93
2.549.385,75
431.880,18

6.464,50
21.555,75

4.938,10
436.818,28
81.640,14
0,00

84.790,96

-63.235,21

ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

587,63

587,63

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος)
προηγούμενων χρήσεων

-46.057,29
448.329,51

379.945,26
68.384,25

Σύνολο
Πλεόνασμα προς διάθεση

402.272,22
402.272,22

448.329,51
448.329,51

8. Υπολοιπο Πλεονάσματος εις νέο
Σύνολο

402.272,22
402.272,22

448.329,51
448.329,51

81.640,14

1.175,93
1.175,93
5.911,84
-57.323,37

1.099,57

62.952,18
27.029,04
12.798,50
102.779,72
0,03
3.052,00
88.461,61

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2016

355.178,14

6.499,47
6.499,47

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2016

1.099,57

76,36
355.254,50

13.177,69
12.471,96
25.649,65
12,89
946,00

91.513,64

62.952,18
62.952,18

11.266,08
-46.057,29

0,00
-46.057,29

958,89

13.177,69
13.177,69

24.690,76
379.945,26

0,00
379.945,26

ΧΑΝΙΑ, 10/04/2019
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΚΕ
ΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» (εφεξής Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 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 του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της επιχείρησης «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη οικονομική της επίδοση για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις του 2013 έως και 2017. Επιπρόσθετα, για τα δεκαπέντε (15) συγχωνευθέντα το 2011 Δημοτικά Νομικά πρόσωπα του Οργανισμού, δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσια
Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και το έτος αυτό και ενδεχομένως να υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί ή και καταλογιστεί μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα και οι υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικές και ο Οργανισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και των αναλογούντων προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικούς ελέγχους.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) όπως ισχύει. 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 την Επιχείρηση 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 γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή στη Σημείωση 6 του Προσαρτήματος όπου γίνεται μνεία στο Κεφάλαιο του Οργανισμού, όπως αυτό εμφανίζεται στα βιβλία του και το οποίο προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης της χρήσης 2014 και όχι, όπως θα έπρεπε, κατά την απογραφή έναρξης του Οργανισμού της 31ης Μαΐου 2011, ημερομηνία συγχώνευσης των πρώην
Δημοτικών επιχειρήσεων στο παρόν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει το πραγματικό ύψος του Κεφαλαίου του Οργανισμού και επομένως χρήζει περαιτέρω λογιστικής διερεύνησης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
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 της Επιχείρησης.
• 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.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Επιχείρησης να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 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
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διοικητικού Συμβολίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019
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