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∆ΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, Φυτείες, ∆άση
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: Προβλέψεις για υποτίµηση
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες ∆ιάφοροι
ΙΙI. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
Μείον: Προβλέψεις για υποτίµηση

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

529.776,01
529.776,01

428.976,87
428.976,87

100.799,14
100.799,14

3.865.790,65
0,05
1.435.563,53
121.107,09
12.277.738,80
2.937.277,22
401.471,31
331.651,55
655.525,00
986.700,17
100.449,17
6.712.026,40
29.825.300,94

0,00
0,00
512.919,37
58.007,27
0,00
1.485.830,84
119.751,80
120.967,87
341.919,53
875.649,81
64.602,48
0,00
3.579.648,98

3.865.790,65
0,05
922.644,16
63.099,82
12.277.738,80
1.451.446,38
281.719,51
210.683,68
313.605,47
111.050,36
35.846,69
6.712.026,40
26.245.651,97

1.718.564,15
740.820,22
977.743,93
27.223.395,90

591.919,97
250.000,00

25.836,58
19.202,04

ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
3. ∆ωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)

ΠΟΣΑ (€)
19.212.635,83
19.212.635,83

49.706,17
5.002.972,58
5.052.678,75
24.265.314,58

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
3. ∆άνεια Ταµιευτηρίων

7.500,00
7.500,00

2.154.440,15
2.154.440,15

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
1.223.588,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6.550,45
7. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
299.943,07
8. Πιστωτές ∆ιάφοροι
46.698,77
1.576.780,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
3.731.220,59

341.919,97
9.821,83
351.741,80

6.634,54
6.634,54
4.954,43
97.360,57
102.315,00
460.691,34

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

235.347,71
235.347,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

28.020.234,09

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

16.198,92
16.198,92
28.020.234,09

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ο ∆ήµος Σύµης συνέταξε την απογραφική κατάσταση (Ισολογισµό) έναρξης µε ηµεροµηνία έναρξης την 1/1/2012 ενώ σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 υποχρεούταν τόσο στην
σύνταξη της απογραφικής κατάστασης (Ισολογισµό) έναρξης όσο και στην τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος από την 1/1/2011.
ΣΥΜΗ, 26/10/2015
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟ∆ΟΥΚΑΣ
Α∆Τ-AΕ 952375

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
Α∆Τ-ΑΖ 454101

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ
Α∆Τ /ΑΙ 007883
Α.Α. ΟΕΕ 8256

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Πρός το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σύµης
Ελέγξαµε την ανωτέρω κατάσταση απογραφής (Ισολογισµό) έναρξης του ∆ήµου Σύµης, της 1ης Ιανουαρίου 2012.
Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής (Ισολογισµό) έναρξης Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης
απογραφής (ισολογισµού) έναρξης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του Π.∆. 315/1999, σχετικά µε την κατάρτιση αυτής της
κατάστασης απογραφής (Ισολογισµό) έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της
κατάστασης αυτής, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της κατάστασης απογραφής (Ισολογισµό) έναρξης, 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 να
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής (Ισολογισµού) έναρξης είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην κατάσταση απογραφής (Ισολογισµό)
έναρξης. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος της κατάστασης απογραφής
(Ισολογισµού) έναρξης, οφειλόµενου 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 της κατάστασης απογραφής (Ισολογισµού) έναρξης του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων, που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής (Ισολογισµού) έναρξης. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχο µας προέκυψε το εξής: 1) Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν λάβαµε επιστολές απο τους
νοµικούς συµβούλους του ∆ήµου για τυχόν εκκρεµείς δίκες όπως επίσης και σχετικά µε την κυριότητα των ακινήτων του ∆ήµου. Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούµε σχετική
επιφύλαξη επί των ανωτέρω θεµάτων.
Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από την επίπτωση του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», η κατάσταση
απογραφής (Ισολογισµός) έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηµατοοικονοµική θέση του ∆ήµου Σύµης κατά την 1η Ιανουαρίου 2012, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του Π.∆. 315/1999 που είναι σχετικές µε την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης.
Θέµα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής: 1) Ο ∆ήµος Σύµης συνέταξε την απογραφική κατάσταση
(Ισολογισµό) έναρξης µε ηµεροµηνία έναρξης την 1/1/2012 ενώ σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 υποχρεούταν τόσο στην σύνταξη της απογραφικής κατάστασης (Ισολογισµό)
έναρξης όσο και στην τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος από την 1/1/2011.
Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48941
ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
Αντήνορος 16-18, Αθήνα, 11634
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 164
Μέλος της Russell Bedford International

