
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο

Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβ.αμία Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβ.αμία ρξήζεωο 2017 ρξήζεωο 2016

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Α.  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 553.386,94 473.179,21 80.207,73 545.443,50 444.268,55 101.174,95 Ι.  Κεθάιαην 32.487.312,98 32.366.429,68

553.386,94 473.179,21 80.207,73 545.443,50 444.268,55 101.174,95 32.487.312,98 32.366.429,68

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΙΙ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο θαη επηρνξεγήζεηο επελδύζεωλ - δωξεέο παγίωλ

ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4. Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 13.648.723,87 13.069.053,70
1. Γήπεδα - Οηθφπεδα 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 25.467.068,40 0,00 25.467.068,40 13.648.723,87 13.069.053,70

1α. Πιαηείεο-Πάξθα -Παηδφηνπνη θνηλήο ρξήζεσο 3.337.532,30 1.117.051,44 2.220.480,86 3.337.532,30 999.278,28 2.338.254,02

1β. Οδνί-Οδνζηξψκαηα θνηλήο ρξήζεσο 13.420.602,34 6.493.435,38 6.927.166,96 13.375.123,24 6.018.709,14 7.356.414,10 IV. Απνηειέζκαηα εηο λέν 

1γ. Πεδνδξφκηα θνηλήο ρξήζεσο 2.851.966,29 326.427,43 2.525.538,86 672.991,13 301.037,23 371.953,90 Πιεφλαζκα ρξήζεσο εηο λένλ 900.909,06 903.223,38

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 9.771.859,72 5.724.573,12 4.047.286,60 9.427.368,51 5.511.368,54 3.915.999,97 Τπφινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 2.054.039,81 1.150.816,43
3β. Δγθαηαζηάζεηο Ζιεθηξνθσηηζκνχ θνηλήο ρξήζεσο 586.638,29 186.016,90 400.621,39 551.629,33 166.761,59 384.867,74 2.954.948,87 2.054.039,81

3γ. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο 1.026.414,00 453.848,68 572.565,32 1.019.214,62 416.623,43 602.591,19
4. Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαη. θαη ινηπφο κεραλνι.εμνπι. 904.500,13 739.128,56 165.371,57 904.500,13 708.313,60 196.186,53 V. Υξεκαηνδνηήζεηο ΤΠΔ γηα ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

5. Μεηαθνξηθά κέζα 1.312.970,95 1.270.430,01 42.540,94 1.312.970,95 1.262.312,85 50.658,10 1. Υξεκαηνδφηεζε ΤΠΔ γηα ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.819.637,89 1.617.863,08

6. Δπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 2.603.692,21 1.746.352,38 857.339,83 2.513.740,55 1.619.966,27 893.774,28

2. Υξεκαηνδφηεζε απφ παξαθξαηεζέληα αξ. 27 Ν 3756/09 γηα ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 335.272,59 335.272,59

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 1.989.548,79 0,00 1.989.548,79 3.222.851,47 0,00 3.222.851,47

3. Υξεκαηνδφηεζε ΤΠΔ γηα ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

θαη δηαηαγέο πιεξσκήο 43.948,92 0,00
ύλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΙΙ) 63.272.793,42 18.057.263,90 45.215.529,52 61.804.990,63 17.004.370,93 44.800.619,70 2.198.859,40 1.953.135,67

ΙΙΙ.πκκεηνρέο & καθξ.απαηηήζεηο ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV) 51.289.845,12 49.442.658,86

1.Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 653.398,27 653.398,27

         - Πξνβιέςεηο ππνηηκήζσο 187.127,17 466.271,10 186.940,87 466.457,40 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ

466.271,10 466.457,40 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 44.457,99 39.934,96

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 45.681.800,62 45.267.077,10 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 79.926,08 79.926,08

124.384,07 119.861,04

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

ΙΙ. Απαηηήζεηο Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

1. Απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 865.729,47 286.300,14 Ι. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Μείνλ: πξνβιέςεηο 133.374,86 732.354,61 133.374,86 152.925,28 2. Γάλεηα ηξαπεδψλ 1.143.375,34 1.265.340,07
3. Γεζκεπκέλνη ινγ/κνη θαηαζέζεσλ δηαρείξηζεο ΔΠΑ 35.786,99 606,83 1.143.375,34 1.265.340,07

5. Υξεψζηεο δηάθνξνη 264.257,49 116.426,85
5α. Απαηηήζεηο απφ ΓΔΤΑΒΑ γηα θφζηνο αληιηνζηαζίσλ 534.977,00 236.838,49 ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

10α. Δπίδηθεο απαηηήζεηο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 20.356,39 20.356,39 1. Πξνκεζεπηέο 589.910,59 618.440,66

1.587.732,48 527.153,84 5. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 88.701,86 60.839,78

6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 55.445,40 47.581,12

ΙV. Γηαζέζηκα 7. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 121.964,73 114.863,45

1. Σακείν 0,00 0,00 8. Πηζησηέο δηάθνξνη 138.858,77 237.044,18
3. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 6.195.157,09 6.152.059,19 994.881,35 1.078.769,19

6.195.157,09 6.152.059,19 ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.138.256,69 2.344.109,26

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓIV) 7.782.889,57 6.679.213,03

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

1. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 46.113,83 606,83 1. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 335.240,04 337.066,87

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 575.688,99 572.946,39 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 100.172,31 116.921,78

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 0,00 654,28 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 35.786,99 137.226,39

621.802,82 574.207,50 3α. Πηζηνπνηεκέλα θαη κε ηηκνινγεκέλα έξγα 143.015,52 95.695,62

3β. Τπνρξεψζεηο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαιππηφκελεο απφ ρξεκαηνδφηεζε βάζεη 

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

614.214,86 715.043,42

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 54.166.700,74 52.621.672,58 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 54.166.700,74 52.621.672,58

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

2. Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ ινγηζηηθνχ 21.747.540,75 19.208.538,65 2.Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ ινγηζηηθνχ 21.747.540,75 19.208.538,65

21.747.540,75 19.208.538,65 21.747.540,75 19.208.538,65

Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο

Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο ρξήζεωο 2017 ρξήζεωο 2016

1.  Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 3.844.136,76 3.724.596,13 Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεφλαζκα) ρξήζεσο 900.909,06 903.223,38

2.  Έζνδα απφ θφξνπο-εηζθνξέο-πξφζηηκα-πξνζαπμήζεηο 174.082,42 171.235,25 (+) Τπφινηπν απνηειεζκάησλ (πιενλαζκάησλ) πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 2.054.039,81 1.150.816,43
3.  Σαθηηθέο επηρνξεγήζεηο απφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 3.274.064,74 3.228.288,57 Πιεόλαζκα εηο λέν 2.954.948,87 2.054.039,81

7.292.283,92 7.124.119,95

Μείνλ: Κφζηνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 6.906.788,69 6.012.395,66

Μηθηά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεωο 385.495,23 1.111.724,29

Πιένλ: Άιια έζνδα 68.829,88 32.636,99

ύλνιν 454.325,11 1.144.361,28

Μείνλ:  1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.228.381,22 1.209.119,08

             3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 66.605,57 1.294.986,79 67.212,33 1.276.331,41

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο -840.661,68 -131.970,13

ΠΛΔΟΝ:

    4. Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 160.239,54 120.388,37

160.239,54 120.388,37

Μείνλ:

    2. Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ 186,30 586,94

    3. Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 90.029,33 90.215,63 -70.023,91 96.615,24 97.202,18 -23.186,19

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο -770.637,77 -108.783,94

ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα

           1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 588.572,79 531.356,43

           3. Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 1.165.904,65 662.341,42

1.754.477,44 1.193.697,85

Μείνλ: 

          1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 23.996,81 3.189,12

          2. Έθηαθηεο δεκίεο 0,00 0,00

          3. Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 5.265,80 7.053,50

          4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 0,00 0,00

          4α. Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ θαη έλδηθσλ απαηηήζεσλ απφ κηζζψκαηα 0,00 29.262,61 1.725.214,83 133.374,86 143.617,48 1.050.080,37

ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα ππεξεζίαο άξδεπζεο

           1α. Έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα άξδεπζεο ρξήζεο 2015 πνπ βεβαηψζεθαλ 

έσο ηελ 30/4/2016 0,00 99.821,29

           1β. Έζνδα απφ εθρψξεζε ππνρξεψζεσλ άξδεπζεο ζηε ΓΔΤΑΒΑ βάζεη ηεο 

ΑΓ 147/2016 0,00 20.617,51

0,00 120.438,80

Μείνλ: 

          2α. Εεκίεο απφ ηελ εθρψξεζε απαηηήζεσλ πξνο ηε ΓΔΤΑΒΑ απφ βεβαησκέλα 

ηέιε θαη δηθαηψκαηα άξδεπζεο έσο ηελ 30/4/2016 0,00 0,00 0,00 83.880,25 83.880,25 36.558,55

ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα ππεξεζίαο ύδξεπζεο

           1β. Έζνδα απφ εθρψξεζε ππνρξεψζεσλ χδξεπζεο ζηε ΓΔΤΑΒΑ βάζεη ηεο 

ΑΓ 135/2016 0,00 12.500,00

0,00 12.500,00

Μείνλ: 

          2α. Εεκίεο απφ ηελ εθρψξεζε απαηηήζεσλ πξνο ηε ΓΔΤΑΒΑ απφ βεβαησκέλα 

ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο 0,00 0,00 0,00 49.307,84 49.307,84 -36.807,84

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 954.577,06 941.047,14

Μείνλ:

χλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 1.081.803,63 1.041.727,38

Μείνλ: Οη απφ απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 1.081.803,63 0,00 1.041.727,38 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΠΛΔΟΝΑΜΑ) ΥΡΗΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 954.577,06 941.047,14

Μείον:

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΟΣΑ 53.668,00 37.823,76

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΠΛΕΟΝΑΜΑ) ΧΡΗΕΩ 900.909,06 903.223,38

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Παλαιό Φάληρο, 11 Απριλίου 2019

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

4. Γήκνο ην 2017, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, δελ ηήξεζε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (θνζηνιφγεζε), ιφγσ αδπλακίαο θχξηα ζπγθέληξσζεο αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θφζηνπο, πνπ νθείιεηαη θαη ζηε κε πιήξε κεραλνγξάθεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο είρε ζαλ απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ, γηα ηνλ νπνίν

αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αξρέο, ηνπ θφζηνπο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο (θφζηνο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θφζηνο δηνίθεζεο θαη θφζηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ) αιιά θαη ηελ αδπλακία ζπζρέηηζεο θφζηνπο θαη εζφδνπ γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε.

Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάηωλ

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ην

Π.Γ. 315/1999 “Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο”.

Έκθαζε Θεκάηωλ

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:
1. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ ηδηψηεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2017 θαη αλέξρνληαη ζε πνζφ € 865.729,47, αθνξνχλ θαηά πνζφ € 273.057,74 αλείζπξαθηα έζνδα πνπ είραλ βεβαησζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη θαηά πνζφ € 592.671,73 αλείζπξαθηα έζνδα πνπ βεβαηψζεθαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε. Έλαληη πηζαλψλ απσιεηψλ απφ ηπρφλ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ

βεβαησκέλσλ ζε πνιχ πξνεγνχκελα έηε θαη ιφγσ ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο απηψλ, ν Γήκνο έρεη ζρεκαηίζεη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ δεκία απφ ηε κε είζπξαμή ηνπο ζπλνιηθφ πνζφ € 133.374,86 νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε καο θξίλνληαη επαξθείο. Δπηζεκαίλνπκε φηη, ζε θακία πεξίπησζε νη αλσηέξσ πξνβιέςεηο δε ζπλεπάγνληαη ηε δηαγξαθή απαηηήζεσλ ηνπ

Γήκνπ, αιιά απνηεινχλ ινγηζηηθή ππνρξέσζε, ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κία νξζνινγηθή εθηίκεζε γηα ηηο ξεπζηνπνηήζηκεο απαηηήζεηο ηεο 31/12/2017.

2. Απφ ηνλ έιεγρφ καο δηαπηζηψζακε φηη ν Γήκνο ζηελ παξνχζα ρξήζε ελέηεηλε ηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο θφξσλ, ηειψλ θαη πξνζηίκσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζε εθηέιεζε θαη ησλ επλντθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4483/2017. Ο αλσηέξσ λφκνο παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νθεηιέηεο ησλ ΟΣΑ λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο απφ πξνεγνχκελα έηε, ζε 100 δφζεηο, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζήο

ηνπο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ν Γήκνο λα βεβαηψζεη θφξνπο, ηέιε θαη πξφζηηκα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 551.920,30 ησλ εηψλ 2006 έσο θαη 2016, ζε φθεινο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαη ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα ρξήζε απφ ηελ αλσηέξσ αηηία βεβαηψζεθαλ: - Έζνδα απφ ηέιε παξεπηδεκνχλησλ θαη πξφζηηκα επ’ απηψλ,

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 263.695,43, πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2006 έσο θαη 2016. - Έζνδα απφ ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη πξφζηηκα επ’ απηψλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 270.434,65, πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2006 έσο θαη 2016. - Έζνδα απφ δεκνηηθά ηέιε θαη ΣΑΠ ιφγσ πξνζαξκνγήο αχμεζεο ησλ ηεηξαγσληθψλ ζηα ειεθηξνδνηνχκελα θηίξηα, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 17.790,22 πνπ

αθνξνχλ πξνεγνχκελα έηε.

3. ηελ παξνχζα ρξήζε ν Γήκνο έιαβε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 245.723,73, γηα εμφθιεζε ηζφπνζσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα έιαβε: α) Γηα ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνζφ € 201.774,81, ηηο νπνίεο εμφθιεζε ζηελ παξνχζα ρξήζε. Σν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ππφινηπν ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ € 481.272,13,

ζηελ νπνία εληάρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ν Γήκνο θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 2/57103/ΓΠΓΚ/23-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. β) Γηα ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη δηαηαγέο πιεξσκήο πνζφ € 43.948,92, απνδέρζεθε κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηνπο φξνπο εθθαζάξηζεο απηψλ θαη εμνθιήζεθαλ ηζφπνζεο ππνρξεψζεηο.

εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ ρξεκαηνδνηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε δηαθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2017«V.1 Υξεκαηνδνηήζεηο ΤΠΔ γηα ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» θαη «V.3. Υξεκαηνδφηεζε ΤΠΔ γηα ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη δηαηαγέο πιεξσκήο».

Γλώκε κε Δπηθύιαμε

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ «Πιαηαληά»

Έθζεζε επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2017, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 315/1999 «Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε

αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππφςε καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (λ. 3463/2006 φπσο ηζρχεη). Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ

ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηνπ Γήκνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη, ζπλερίδεηαη θαη ζηελ παξνχζα ρξήζε ε κε νινθιήξσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο πάγηαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ, κε απνηέιεζκα λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2017 ηνπ Γήκνπ, αθίλεηα κε αμία δηαρεηξηζηηθήο κλείαο 0,01 €, ρσξίο λα έρνπλ ππνινγηζζεί νη αληηθεηκεληθέο αμίεο ή ην θφζηνο θηήζεο απηψλ. Αθνξνχλ ηκήκαηα

γεο θαη αθίλεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξψελ δεκνηηθά ζρνιεία, πνπ παξειήθζεζαλ θαη απνγξάθεθαλ θαηά ηε ζπλέλσζε ησλ πξψελ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ ηελ 1/1/2011. Καηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη λα απεηθνληζζεί θαη απνηηκεζεί ην ζχλνιν ηεο πάγηαο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, ψζηε ην Μεηξψν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ λα είλαη πιήξεο. Ζ αλσηέξσ

δηαδηθαζία απνηειεί ζεκαληηθφ έξγν γηα ην Γήκν πνπ παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπ, ζα ζπληειέζεη ζηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηπρφλ κεηαβνιψλ ηεο πάγηαο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο αμηνπνίεζή ηεο.

ΜΠΗΡΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΒΑΓΓΔΛΗΩ

ΓΗΜΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ  ΣΗ  31εο  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2017

7ε ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2017 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2016

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΥΡΗΔΧ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2017 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2016

Πιαηαληάο, 5 Απξηιίνπ 2019

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ζ ΛΟΓΗΣΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
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