
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2016 χρήσεως 2015

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 545.443,50 444.268,55 101.174,95 544.699,50 408.991,94 135.707,56 Ι.  Κεφάλαιο 32.366.429,68 33.828.261,20

545.443,50 444.268,55 101.174,95 544.699,50 408.991,94 135.707,56 32.366.429,68 33.828.261,20

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές 

παγίων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 13.069.053,70 13.087.355,18
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 13.069.053,70 13.087.355,18

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 3.337.532,30 999.278,28 2.338.254,02 2.675.268,92 908.074,92 1.767.194,00

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 13.375.123,24 6.018.709,14 7.356.414,10 13.306.829,45 5.546.316,30 7.760.513,15 IV. Αποτελέσματα εις νέο 

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 672.991,13 301.037,23 371.953,90 672.991,13 275.647,03 397.344,10 Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον 903.223,38 621.959,52

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 9.427.368,51 5.511.368,54 3.915.999,97 10.085.057,22 5.507.614,09 4.577.443,13 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων 1.150.816,43 528.856,91
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 551.629,33 166.761,59 384.867,74 272.372,98 157.962,35 114.410,63 2.054.039,81 1.150.816,43

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.019.214,62 416.623,43 602.591,19 955.467,18 381.451,59 574.015,59
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 904.500,13 708.313,60 196.186,53 1.072.285,39 776.346,17 295.939,22 V. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

5. Μεταφορικά μέσα 1.312.970,95 1.262.312,85 50.658,10 1.333.402,17 1.274.626,88 58.775,29 1. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.617.863,08 1.338.365,76

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.513.740,55 1.619.966,27 893.774,28 2.463.995,94 1.480.724,48 983.271,46

2. Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν 3756/09 για ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 335.272,59 335.272,59
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 3.222.851,47 0,00 3.222.851,47 4.439.791,52 0,00 4.439.791,52 1.953.135,67 1.673.638,35

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 61.804.990,63 17.004.370,93 44.800.619,70 62.744.530,30 16.308.763,81 46.435.766,49

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV) 49.442.658,86 49.740.071,16

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 653.398,27 653.398,27 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

         - Προβλέψεις υποτιμήσως 186.940,87 466.457,40 186.353,93 467.044,34 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 39.934,96 37.078,80

466.457,40 467.044,34 2. Λοιπές προβλέψεις 79.926,08 79.926,08

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 45.267.077,10 46.902.810,83 119.861,04 117.004,88

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 286.300,14 1.083.601,51 2. Δάνεια τραπεζών 1.265.340,07 1.380.203,52
Μείον: προβλέψεις 133.374,86 152.925,28 182.235,99 901.365,52 1.265.340,07 1.380.203,52

3. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ 606,83 35.179,54

5. Χρεώστες διάφοροι 116.426,85 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5α. Απαιτήσεις από ΔΕΥΑΒΑ για κόστος αντλιοστασίων 236.838,49 0,00 1. Προμηθευτές 618.440,66 689.365,37

10α. Επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου 20.356,39 20.356,39 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 60.839,78 49.602,94

527.153,84 956.901,45 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 47.581,12 93.806,60

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 114.863,45 108.176,24

ΙV. Διαθέσιμα 8. Πιστωτές διάφοροι 237.044,18 501.985,29

1. Ταμείο 0,00 0,00 1.078.769,19 1.442.936,44

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.152.059,19 4.892.994,25 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.344.109,26 2.823.139,96

6.152.059,19 4.892.994,25

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 6.679.213,03 5.849.895,70

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 606,83 0,00 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 337.066,87 268.107,18

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 572.946,39 535.281,95 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 116.921,78 143.917,17

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 654,28 469,68 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 137.226,39 154.764,57

574.207,50 535.751,63 3α. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα 95.695,62 177.160,80

3β. Υποχρεώσεις δικαστικών αποφάσεων καλυπτόμενες από χρηματοδότηση βάσει 

Ν.4456/2017, Ν.4483/2017 28.132,76 0,00

715.043,42 743.949,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 52.621.672,58 53.424.165,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 52.621.672,58 53.424.165,72

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 19.208.538,65 22.085.672,85 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 19.208.538,65 22.085.672,85

19.208.538,65 22.085.672,85 19.208.538,65 22.085.672,85

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2016 χρήσεως 2015

1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.724.596,13 3.403.658,11 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 903.223,38 621.959,52

2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 171.235,25 78.384,28 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων 1.150.816,43 528.856,91
3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 3.228.288,57 3.231.595,87 Πλεόνασμα εις νέο 2.054.039,81 1.150.816,43

7.124.119,95 6.713.638,26
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.012.395,66 5.487.964,82

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 1.111.724,29 1.225.673,44

Πλέον: Άλλα έσοδα 32.636,99 34.779,26

Σύνολο 1.144.361,28 1.260.452,70

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.209.119,08 1.387.230,64

             3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 67.212,33 1.276.331,41 11.828,76 1.399.059,40
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -131.970,13 -138.606,70

ΠΛΕΟΝ:

    4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 120.388,37 75.788,62

120.388,37 75.788,62
Μείον:

    2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων 586,94 0,00

    3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 96.615,24 97.202,18 -23.186,19 96.043,32 96.043,32 20.254,70

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -108.783,94 -158.861,40

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 531.356,43 497.372,89

           3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 662.341,42 529.410,56

1.193.697,85 1.026.783,45

Μείον: 

          1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.189,12 75.757,70

          3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 7.053,50 90.278,75

          4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 79.926,08

          4α. Προβλέψεις επισφαλών και ένδικων απαιτήσεων από μισθώματα 133.374,86 143.617,48 1.050.080,37 0,00 245.962,53 780.820,92

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα υπηρεσίας άρδευσης

           1α. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης χρήσης 2015 που 

βεβαιώθηκαν έως την 30/4/2016 99.821,29 0,00

           1β. Έσοδα από εκχώρηση υποχρεώσεων άρδευσης στη ΔΕΥΑΒΑ βάσει της 

ΑΔΣ 147/2016 20.617,51 0,00

120.438,80 0,00

Μείον: 

          2α. Ζημίες από την εκχώρηση απαιτήσεων προς τη ΔΕΥΑΒΑ από 

βεβαιωμένα τέλη και δικαιώματα άρδευσης έως την 30/4/2016 83.880,25 83.880,25 36.558,55 0,00 0,00 0,00

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα υπηρεσίας ύδρευσης

           1β. Έσοδα από εκχώρηση υποχρεώσεων ύδρευσης στη ΔΕΥΑΒΑ βάσει της 

ΑΔΣ 135/2016 12.500,00 0,00

12.500,00 0,00

Μείον: 

          2α. Ζημίες από την εκχώρηση απαιτήσεων προς τη ΔΕΥΑΒΑ από 

βεβαιωμένα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 49.307,84 49.307,84 -36.807,84 0,00 0,00 0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 941.047,14 621.959,52

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.041.727,38 1.027.085,83

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.041.727,38 0,00 1.027.085,83 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 941.047,14 621.959,52

Μείον:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΤΑ 37.823,76

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 903.223,38 621.959,52

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παλαιό Φάληρο, 26 Απριλίου 2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μαυρομάτης Ελευθέριος

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28141

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

6η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015

Πλατανιάς, 24 Απριλίου 2018

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Πλατανιά»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Πλατανιά οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, 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

Γνώμη με Επιφύλαξη

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 Πλατανιά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή

σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Έμφαση Θεμάτων

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Στην παρούσα χρήση, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 147/27-4-2016), εκχωρήθηκε και μεταβιβάστηκε η υπηρεσία άρδευσης στη ΔΕΥΑΒΑ με σκοπό το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την αναβάθμιση της άρδευσης, ώστε να υπάρχει μία ενιαία και ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του

Δήμου Πλατανιά. Με την εκχώρηση αυτή παραχωρήθηκαν-μεταβιβάστηκαν στη ΔΕΥΑΒΑ θετικά και αρνητικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και απεικονίσθηκε η επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της παρούσας χρήσης. Συγκεκριμένα μεταβιβάστηκαν: α) Το σύνολο των εγκαταστάσεων, των δικτύων άρδευσης και του εξοπλισμού των αντλιοστασίων που κατείχε ο Δήμος

αξίας κτήσης 2.068.144,96 € και αναπόσβεστης αξίας 1.777.732,50 €. Με τη μεταβίβαση του πάγιου εξοπλισμού μειώθηκαν τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου κατά ποσό € 1.777.732,51 με μείωση κατά ποσό € 974.492,03 του κεφαλαίου του Δήμου και κατά ποσό € 803.240,48 με μείωση του αναπόσβεστου υπολοίπου των ληφθεισών επιχορηγήσεων. β) Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των

επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων από τέλη άρδευσης, έως την 20/4/2016, ποσού € 477.671,66 με μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά ποσό € 362.789,29 με ισόποση μείωση του κεφαλαίου του Δήμου. Το υπόλοιπο ποσό € 114.882,37 καλύφθηκε από τις σχηματισμένες προβλέψεις μη είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων που είχαν διενεργηθεί κατά την απογραφή έναρξης 1/1/2011, του

Δήμου. γ) Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των βεβαιωμένων απαιτήσεων από τέλη άρδευσης, στην παρούσα χρήση έως την 20/4/2016, ποσού € 83.880,25, χωρίς επιβάρυνση των αποτελεσμάτων, καθότι είχαν περιληφθεί ισόποσα και ως έσοδα της χρήσης. δ) Οφειλές από τιμολογημένες υποχρεώσεις άρδευσης ποσού € 20.617,51, οι οποίες ωφέλησαν τα αποτελέσματα της χρήσης,

καθότι είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων. ε) Επιπλέον εκχωρήθηκαν μη εκτελεσμένες συμβάσεις έργων άρδευσης, χρηματοδοτούμενες από ίδιους πόρους, ποσού € 51.519,80, ως συνεχιζόμενες για τη ΔΕΥΑΒΑ, με διόρθωση του Προϋπολογισμού του Δήμου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης ελαφρύνθηκαν κατά ποσό € 336.095,53, σε

σχέση με την προηγούμενη, καθότι το κόστος ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων, μετά την ανωτέρω απόφαση και μέχρι την 31/12/2016, που κατέβαλε ο Δήμος, μεταβιβάσθηκε ως απαίτησή του από τη ΔΕΥΑΒΑ. Για την εύρυθμη λειτουργία της μετάβασης και για λογαριασμό της ΔΕΥΑΒΑ, ο Δήμος, μέχρι και τον Αύγουστο του 2016, βεβαίωσε τέλη άρδευσης ποσού € 192.993,80 και

εισέπραξε για λογαριασμό της ΔΕΥΑΒΑ από το σύνολο των χρηματικών καταλόγων και οίκοθεν, ποσό € 199.257,04, από τα οποία απέδωσε έως την 31/12/2016 το ποσό € 100.000,00. Μετά την απαίτηση του κόστους ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων ποσού € 336.095,53 και του υπολοίπου των εισπράξεων προς απόδοση ποσού € 99.257,04, εμφανίζεται το συμψηφισμένο υπόλοιπο

ποσό € 236.838,49 ως απαίτηση στον Ισολογισμό της 31/12/2016 σε διακεκριμένο λογαριασμό.

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό 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. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 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 και 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 προέκυψε ότι, συνεχίζεται και στην παρούσα χρήση η μη ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της πάγιας περιουσιακής κατάστασης του Δήμου, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 του Δήμου, ακίνητα με αξία διαχειριστικής μνείας 0,01 €. Αφορούν κύρια ακίνητα (σχολικά κτίρια) που παρελήφθησαν κατά την απογραφή

1/1/2011, για τα οποία δεν υπολογίσθηκαν αντικειμενικές αξίες ή το κόστος κτήσης αυτών. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να καταγραφεί και να αποτιμηθεί το σύνολο της πάγιας περιουσίας όπως προβλέπεται από το νόμο, ώστε το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου να είναι πλήρες.

3. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος, βάσει νόμων, εντάχθηκε στη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, συνολικού ύψους 481.272,13 € και αποδέχθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών τους όρους εκκαθάρισης αυτών. Μέχρι το τέλος της χρήσης (31/12/2016) εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 279.497,32 με χρηματοδότηση από

το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του παθητικού του Ισολογισμού της 31/12/2016 «Β1 Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις».

4. Στην επόμενη χρήση ο Δήμος, βάσει νόμων (Ν. 4456/2017 και Ν. 4483/2017), εντάχθηκε στη χρηματοδότηση για την εξόφληση υποχρεώσεών του που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις είτε από διαταγές πληρωμής, συνολικού ύψους 43.948,92 €, με κάλυψη τιμολογημένων υποχρεώσεών του ποσού € 28.132,76 κατά την 31/12/2016 και κατά ποσό € 15.816,16 υποχρεώσεων

που δημιουργήθηκαν στη χρήση 2017.
5. Ο Δήμος το 2016, όπως και την προηγούμενη χρήση, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), λόγω αδυναμίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η μη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον εξωλογιστικό προσδιορισμό, για τον

οποίο ακολουθήθηκαν οι ίδιες με την προηγούμενη χρήση αρχές, του κόστους των βασικών λειτουργιών που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος παρεχομένων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) αλλά και την αδυναμία συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

2. Στην παρούσα χρήση, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 135/27-4-2016), οριστικοποιήθηκε η εκχώρηση της υπηρεσία ύδρευσης στη ΔΕΥΑΒΑ με τη μεταβίβαση του υπολοίπου απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είχαν περιέλθει στο Δήμο κατά τη συνένωση και προέρχονταν από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Κολυμβαρίου, Βουκολιών και

Μουσούρων. Συγκεκριμένα μεταβιβάστηκαν: α) Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων από τέλη ύδρευσης, ποσού € 303.359,30 με μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά ποσό € 236.005,68 με μείωση του κεφαλαίου του Δήμου κατά ποσό € 186.697,84 και των αποτελεσμάτων της χρήσης κατά ποσό € 49.307,84. Το υπόλοιπο ποσό € 67.353,62 καλύφθηκε από τις

σχηματισμένες προβλέψεις μη είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων που είχαν διενεργηθεί κατά την απογραφή έναρξης 1/1/2011, του Δήμου. β) Οφειλές από τιμολογημένες υποχρεώσεις ύδρευσης ποσού € 29.692,24, οι οποίες ωφέλησαν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά ποσό € 12.500,00, καθότι είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και το υπόλοιπο ποσό €

17.192,24 αύξησε το κεφάλαιο του Δήμου καθότι είχαν μεταφερθεί από την απογραφή.


